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Ekstrakt: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Målet med verneplanen er at vern av skogarealer eid av Statskog SF, Opplysningsvesenets fond 
sine eiendommer og frivillige avtaler med private grunneiere, skal bidra betydelig til å øke andelen 
med skog vernet etter naturvernloven, og slik sikre et representativt utvalg av de typiske og 
sjeldne/trua elementene i norsk skogsnatur for ettertiden. Vern av skog på Statskog SFs grunn mv. 
er derfor en viktig del av arbeidet med å sikre det biologiske mangfoldet. Av 3 799 arter på den 
norske rødlista er 48 % knyttet til skog. 
Stortinget har gått inn for at Statskog SFs arealer skal brukes aktivt for å øke skogvernet i Norge. 
Pr. 1.10.2008 er ca. 1,55 % av det produktive skogarealet i Norge fredet. Det er en målsetting å øke 
dette vesentlig, til minst 4,5 %, i henhold til de anbefalinger som er gitt i forbindelse med 
evalueringen av skogvernet i Norge. I Nord-Trøndelag er ca 2,6 % av det produktive skogarealet 
vernet pr. oktober 2008.  I denne verneplanen høres det på 41 aktuelle områder. Samlet areal er 
552 km² hvorav 162 km² er produktiv skog. Dette tilsvarer 2,6 % av produktivt skogareal.  

Abstract: 
The goal with the conservation plan is to protect a representative selection of the typical as well as 
the rare/threatened elements of Norwegian forest ecosystem. The conservation plan for forest on 
Statskog SFs, Opplysningsvesenets fond and private ground is an important part of the process of 
protecting the biological diversity. Of  3 799 species in the Norwegian red list, are 48 % bounded to 
forests. The Parliament has decided that Statskog SFs ground shall be used in the work of 
protection of forest in Norway. 1,55 % of the productive forest in Norway is protected. It is a goal to 
increase this to at least 4,5 % after the recommendation given in the evaluation of forest protection 
in Norway. 
Protection of forest on Statskog SFs ground is considered in several counties in Norway. This 
protection plan gives a presentation of 41 localities in Nord-Trøndelag county with a total area of  
55 200 hectar. 

2



Forord 
 
Vern av skogområder har de siste 15 år vært prioritert i verneplanarbeidet i Norge, og øking 
av barskogvernet har sin politiske forankring gjennom vedtak i Stortinget.  
 
Formålet med dette høringsutkastet til verneplan er at vern av skogarealer eid av Statskog SF, 
Opplysningsvesenets fond og div. private areal skal bidra til å oppfylle målsettinger for vern 
av skog, og dermed sikre naturtyper og artsmangfold for ettertiden. Planen har potensiale for 
vesentlig øking av barskogvernet i Nord-Trøndelag. 
 
Arbeidet startet gjennom en melding om oppstart i juni 2007, etter at det var klarert av 
Sametinget at oppstart kunne skje. Etter den tid har en lagt vekt på god kontakt og dialog med 
partene, og det er avholdt et stort antall møter og befaringer (over 100). Prosessen har vært 
anlagt noe både etter kompleksitet i områdene og ønsker fra partene. 
 
Vern av områder kan berøre parters og allmennhetens interesser både på en positiv og en 
negativ måte. Dette er en stor høringskisse, med mange områder. I enkelte områder kan det 
være interesser som står i motsetning til hverandre, og underveis i prosessen har en forsøkt å 
bearbeide planen best mulig i forhold til dette. Høringen går fram til 1.2.2009, og under 
høringsprosessen er det fortsatt åpent for drøftinger. Fylkesmannen vil oversende sin 
innstilling til Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1.4.2009.  
 
Drøftingene underveis har vært meget saklige, og fylkesmannen vil berømme og takke alle 
parter for en god og konstruktiv dialog. 
 
 

Steinkjer den 1.11.2008. 

 
Svein Karlsen 

Miljøverndirektør 
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Sammendrag. 
”En skog er så mye mer enn trær. Skogen er ikke bare hjem for planter og dyr, det er de som 
er skogen.” (Åke Aronsson) 

 
Dette er et høringsutkast for vern av skog i Nord-Trøndelag. Høringsutkastet omfatter 41 
områder, hvorav 29 områder er knyttet til statsallmenning, 7 på statskog, 2 er OVF-
eiendommer (prestegårdsskoger) og 8 er frivillige tilbud på privat grunn/annet areal. Noen av 
områdene består av flere eiendomskategorier. Totalt er arealet for de 41 områder er 552 km², 
hvorav 162 km² er skog i bonitetsklasser Lav, Middels og Høg (produktiv skog). Planen er på 
høring fram til 1. februar 2009. Etter høringsrunden vil fylkesmannen oppsummere saken, og 
foreslå en plan til Direktoratet for Naturforvaltning, trolig med et justert omfang. Vedtak skjer 
i Statsråd. 
 
Planen er forankret i Stortingets behandling av St. meld 25 (2002-2003), som legger opp til en 
vesentlig øking av skogvernet i Norge. For å redusere konfliktnivået har Stortinget bedt om at 
Statskog sine areal og annen statlig grunn vurderes for vern, samt at det skal legges vekt på 
frivillige avtaler med private grunneiere. Sommeren 2008 har Regjeringen videre bestemt at 
framtidige verneprosesser for skog på statsallmenninger i hovedsak skal bygge på konseptet 
med frivillig vern i forhold til rettighetshaverne. 
 
Vern gjennomføres bl.a. fordi ca halvparten (47 %) av de truede arter i Norge holder til i 
skog, og skogvern er en viktig del av arbeidet med å sikre biomangfoldet i Norge. Også i 
forhold til internasjonale avtaler er Norge forpliktet til å ivareta artsmangfoldet. 
 
Pr i dag er ca 2,6 % av det produktive skogarealet i Nord-Trøndelag vernet. Dette 
høringsutkastet har et omfang som tilsvarer ca 2,6 % av fylkets produktive areal. NINA og 
Skogforsk har anbefalt at minst 4,5 % av produktivt skogareal i Norge vernes.  
Pr. 1.10.2008 er ca 1,55 prosent av det produktive skogarealet i landet vernet.  
 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) leder arbeidet med verneplanen.  
I forkant av denne prosessen, har Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet 
og Direktoratet for naturforvaltning hatt møter med sentrale organisasjoner. Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag har hatt ansvaret for den lokale prosessen. Arbeidet ses i sammenheng med 
tilsvarende arbeid i Sør-Trøndelag, og en del arealberegning er gjort felles for Trøndelag. 
 
Planarbeidet ble formelt startet gjennom en melding pr 6.6.2007, etter at det har vært 
gjennomført registreringer siden 2005. Det har vært holdt i overkant av 100 møter- og 
befaringer i løpet planleggingsperioden. Høringsprosess med lokal og sentral høring vil gi alle 
aktuelle parter mulighet til å komme med sine synspunkter på utkastet til vern. Under 
høringen er det tilbud til alle rettighetshavere om nye møter og drøftinger. Etter høringen vil 
fylkesmannen foreta en helhetsvurdering og fremme en anbefaling til Direktoratet for 
Naturforvaltning. 
 
Det er utarbeidet egne fredningsforskrifter tilpasset hvert enkelt område. Disse 
forskriftsforslagene inngår også i høringsdokumentene. Justeringer av disse vil kunne skje på 
bakgrunn av høringene. Rettighetshavere og grunneiere har krav på erstatning for tap de blir 
påført.  
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Figur 1. Kartside, oversikt over områdene.   
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1. Innledning 
Ca halvparten av de truede arter i Norge lever i skog, og da i stor grad i gammel skog. 
Evalueringen av skogvernet i Norge (NINA fagrapport 54) anbefaler at 10-30 % av det 
produktive skogareal avsettes til biologisk mangfold, herunder at minimum 4,5 % av det 
produktive skogarealet i Norge vernes. For øvrig legges til grunn at miljøtiltak innarbeides på 
en god måte i det øvrige skogbruket, og at det er ”null-områder” som ikke hogges og som 
derved bidrar til bevaring av artsmangfold. Pr. 1.10.2008 er 1,55 % av landets produktive 
areal vernet, mens tallet for Nord-Trøndelag er ca 2,6 % og for Trøndelag som helhet  
ca 2,5 %. 
 
Gjennom St. meld. nr. 25 (2002-2003) er vern av skog vurdert, og stortingsmeldingen legger 
opp til at frivillig vern på privat grunn og vern av statsgrunn skal være viktige strategier for 
vern av skog. En vesentlig øking av skogvernet er bestilt fra de politiske myndigheter.  
 
Den foreliggende rapporten utgjør i det alt vesentlige vern av skog på statsareal i Nord-
Trøndelag. Tidligere foreligger det forslag om vern av 13 områder på statsgrunn i Sør-
Trøndelag. Planene for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ses i sammenheng, selv om de av 
praktiske årsaker fremmes til ulikt tidspunkt og gjennom egne prosesser.  
 
 

2. Skogvern i Norge 

2.1. Skog og natur. Kort historikk og status 
Skogene våre danner økosystemer med en enorm variasjonsrikdom, og som er under stadig 
utvikling. Trærne utgjør bare en del av dette økosystemet, og de ulike arter er på ulikt vis 
avhengige av spesielle nisjer for å finne levevilkår.  
 
Skogene i Norge dekker ca 37 % (119 200 km²) av landets totalareal. Det meste av våre 
skoger er en del av den nordlige (boreale) barskogsonen som strekker seg gjennom de 
skandinaviske land og de nordlige deler av Russland og Nord-Amerika. Nord for denne sonen 
ligger den treløse tundraen, og i sør ligger en blandingsskog av bar og lauv som går over i ren 
lauvskog. 
 
Siden mennesker etablerte seg i Norge etter istiden, har skogene i ulik grad vært utnyttet. Til å 
begynne med var skogene viktige jaktområder, samt at de skaffet brensel. Etter hvert ble 
samfunnet mer utbygd, og etter at man fikk en mer effektiv sagbruksindustri, skjøt utnyttelsen 
av skogen fart. På begynnelsen av 1900-tallet var det store diskusjoner om situasjonen i 
norske skoger. Bakgrunnen var at store deler av de norske skogene var sterkt gjennomhogd. I 
mange av skogene var det kun igjen småvirke av dårlig kvalitet. 
 
Fra 1930-tallet fikk vi utviklingen av bestandsskogbruket der målet har vært å øke 
skogproduksjonen. Dette har man klart og årlig er det en tilvekst i norske skoger på ca 22 
mill. m3. Det er trolig flere hundre år siden det har stått så stort volum i norske skoger. Store 
deler av denne skogen er imidlertid ensjiktet kulturskog som gir dårlige levevilkår for en 
rekke arter.  
Som følge av den omfattende utnyttelsen de siste århundrene, har vi i dag svært lite urskog og 
i begrenset grad naturskog.  
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2.2. Skogvern  
I Norge er pr. 1.10.2008 1,55 % av det produktive skogarealet vernet. Anslag viser at minst 
1/3 av det vernede produktive skogarealet ligger på statsgrunn. Det offentlige 
(stat/fylke/kommune) eier 12 % av det produktive skogarealet i Norge. I forhold til sin 
eierandel i norske skoger har altså det offentlige en relativt stor andel av vernet areal.  
 
Gjennom behandlingen av St. meld. nr. 68 (1980-81) om Vern av norsk natur, St. meld. nr. 46 
(1988-89) om Miljø og utvikling og St. prp. nr. 1 (1990-91) sluttet Stortinget seg til 
gjennomføringen av Landsplan for vern av barskog. Gjennom denne verneplanen ble til slutt 
415 km² produktiv skog vernet. 
 
13. desember 2002 ble den siste delplanen av verneplanen for barskog fase II vedtatt og  
ca 1 % av den produktive skogen i Norge fredet. Dette vedtaket markerte sluttføringen av 
barskogvernet som Stortinget vedtok i 1996. Formålet med verneplanen har vært å frede et 
representativt utvalg av både det typiske og det sjeldne/trua i den norske barskognaturen. 
Da Stortinget i juni 2002 behandlet St.meld. nr 42 (2000-2001) Biologisk mangfold, ble 
spørsmålet om økt skogvern vektlagt. Stortinget sluttet seg gjennom behandlingen av 
denne meldingen til Regjeringens satsing på styrket skogvern og la vekt på at det i det videre 
vernearbeidet blir viktig å redusere konfliktnivået, samtidig som naturfaglige kriterier for vern 
etter naturvernloven opprettholdes. 
 
I St. meld. nr. 62 (1991-1992) ”Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder 
i Norge” Nasjonalparkplanen, er det foreslått å opprette 31 nye nasjonalparker hvorav 12 er 
utvidelse av eksisterende parker. Disse forslagene vil også inneholde noe produktiv skog. I 
evalueringen av skogvernet (NINA fagrapport 54) og i St. meld. nr. 25 (2002-2003) presiseres 
behovet for store sammenhengende skogområder. Slike områder muliggjør naturlig 
skogdynamikk på ulik skala og gir grunnlag for sterke populasjoner av truede og sårbare arter, 
inkludert arealkrevende arter. Det finnes et fåtall slike gjenværende områder med eldre skog, 
og disse er generelt sterkt utsatt for fragmentering på grunn av menneskelige inngrep. I denne 
sammenheng kan skogarealer nær nasjonalparker og andre større verneområder være viktige. 
 
 
2.3. Evaluering av skogvernet 2002. 
På oppdrag fra Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet ble Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) og Skogforsk i 2001 bedt om å evaluere vernet av skog i Norge. 
Evalueringen er presentert i NINA fagrapport 54, april 2002. I oppdragsmelding 769 har 
NINA videre konkretisert de prioriterte mangler i skogvernet. 
 
Sentrale punkt i evalueringen er: 
 

 Større sammenhengende skogområder, og en rekke truede, sjeldne og andre spesielle 
skogtyper er mangelfullt dekket ved dagens vernestatus (januar 2002) 

 For å bevare biologisk mangfold anslår NINA/Skogforsk at ca 10-30 % av skogarealet 
bør tilgodeses for dette.  

 Med god gjennomføring av miljøtiltak i skogbruket, kombinert med ikke-hogst i 
nullområder, så anføres et minimumsbehov for vern på minst 4,5 % av landets 
produktive skogareal.  

 Videre anfører NINA/Skogforsk at det bør sikres robuste løsninger og at nivået heller 
må ligge litt over enn litt under dette minimumsanslaget.  
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 NINA/Skogforsk lanserer en rekke kriterier som bør dekkes opp i det videre 
skogvernet 

 Videre vern av skog bør på kort sikt særlig prioritere vern av gjenværende, noenlunde 
intakte og sammenhengende store skogområder, herundert områder med et skogareal 
på mer enn 50-100 km², foruten gjenværende, intakte områder av kystbarskog, 
naturskog innenfor det boreale taigaelementet, rikere skogtyper som edellauvskog, 
kalkskog, lågurtskog, høgstaudeskog og rik sumpskog, samt gjenværende større 
forekomster av gammelskog under naturlig dynamikk. Dessuten må det prioriteres å 
verne store og viktige forekomster av rødlistearter. Samlet sett må det etterstrebes å få 
en god balanse i fordelingen av vernet skog, inklusive store områder. Vern skal dekke 
opp for naturgeografiske soner og for vegetasjonssoner. 

  

2.4. Styrket skogvern. St. meld. nr. 25 (2002-2003), Regjeringens 
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. 
Stortingsmeldingen oppsummerer tilstand og status, og presenterer Regjeringens politikk. 
Det framgår av meldingen at regjeringen vil:  
 

 Styrke skogvernet.  
 Prioritere vern av skogtyper i henhold til anbefalingene fra den faglige evalueringen.  
 Iverksette en faglig gjennomgang for å klarlegge hvilke tidligere registrerte  

verneverdige områder som fortsatt har intakte verneverdier som tilsier at vern bør  
vurderes.  

 På kort sikt avgrense nye kartlegginger til skogtyper som er spesielt viktige for å  
bevare det biologiske mangfoldet eller som Norge har et særlig internasjonalt ansvar  
for.  

 Legge opp til aktiv medvirkning fra skogeiernes organisasjoner i arbeidet for å finne  
frem til områder som kan være aktuelle for vern - «frivillig vern».  

 Gjennomføre nye konkrete vurderinger av Statskogs og Opplysningsvesenets fonds 
skogarealer for å identifisere aktuelle verneområder.  

 Videreføre en makeskifteordning med sikte på bruk av statens skoger, skoger eid av  
Opplysningsvesenets fond og kjøp av private skogarealer til makeskifte.  

 
2.5. Stortingsbehandling november 2003. 
Stortinget ga i november 2003 sin tilslutning til Stortingsmeldingen, St. meld. nr. 25. (2002-
2003).  
 
Videre gikk Stortingets flertall inn for at Statskog SFs arealer skal brukes aktivt for å redusere 
konfliktene i forbindelse med skogvern, samt å legge vekt på frivillige avtaler med private 
grunneiere. 

2.6. Vern på Statskog.  
I brev datert 20. mars 2002 til Stortingets næringskomite, vedlegg til Innst. nr 150 (2001-
2002) uttrykker landbruksministeren forventninger om at Statskog SF skal spille en viktig 
rolle i forbindelse med økning av barskogvernet i Norge.  
 
I møte 23. april 2002 vedtok Statskog SFs styre å stille arealer til rådighet for vern  
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I brev datert 25.6.02 fra Landbruksdepartementet til Miljøverndepartementet ba 
landbruksministeren om at vernemyndighetene tar kontakt med Statskog SF for å klarlegge 
hvilke arealer som er aktuelle for vern 
 
Blant annet på bakgrunn av dette vedtaket, er det utarbeidet en samarbeidsavtale mellom 
Direktoratet for naturforvaltning og Statskog SF, datert 26.1.04. 

2.7. Frivillig vern på statsallmenning. 
Regjeringen bestemte sommeren 2008 at bruksberettigede skal få økt medvirkning ved vern 
av areal på statsallmenning, og at framtidige skogvernprosesser på slike areal i hovedtrekk vil 
bygge på frivillig vernkonseptet. Herunder er det anført at forskriften skal ligge på samme 
restriksjonsnivå som i samarbeidet med Norges Skogeierforbund om frivillig vern på privat 
grunn. For planer som allerede er i gang skal Miljøverndepartementet i samråd med DN, 
fylkesmennene og de bruksberettigede finne fram til praktisk løsning. Dette ble nærmere 
drøftet i møte i Miljøverndepartementet den 24.9.2008, jfr. referat fra dette møtet. 
 
Frivillig vernkonseptet har 3 hovedelement: Utvelging av område, dialog om verneforskrift og 
gjennomføring av erstatningsforhandlinger. Nord-Trøndelag har her en mellomstilling, da 
verneprosessen ble formelt oppstartet ett år tidligere, og det er gjennomført et stort antall 
møter og befaringer med partene. Tilpasning skjer gjennom noe tilleggsdialog i forkant av 
høringen, og for øvrig gjennom at høringen er åpen, og at alle bruksberettigede som har behov 
for det, blir invitert til fortsatte drøftinger under høringen.  
 
Videre så nedsettes raskest mulig skogsakkyndige på begge sider som parallelt med 
høringsprosessen forhandler om erstatninger. Norges Skogeierforbund har sagt seg villig til å 
være sakkyndig for de virkesberettigede som ønsker det. 
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3. Verneformål og vernemotiver 
Norge har en målsetting om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Omkring 
halvparten av rødlistede arter er knyttet til skog (Norsk Rødliste 2006). Vern av skogområder 
som er viktig for bevaring av biologisk mangfold vil derfor være et viktig virkemiddel for å 
nå målsettingen. 
 

Naturskog er genbanker 

Mange arter knyttet til urørte skogsmiljøer kan være viktig, bl.a. for medisin og forskning. 
Eksempelvis så ble cyclosporin funnet i jord akkurat fra Hardangervidda, og cyclosporin er et 
stoff som framstilles av en sopp, og som er viktig ved hjertetransplantasjoner. Arter kan være 
indikatorer på miljøendringer som ellers er vanskelige å måle. Eksempelvis er visse lav veldig 
følsomme for forurensning. Avlsarbeidet med skogstrær er avhengig av det råmaterialet som 
ligger i de naturlige genotyper.  
 

Naturskog er referanseområder 

Naturens økosystemer er under stadig større påvirkning av menneskeskapte forurensninger og 
inngrep. Virkningen av dagens skogbruk på fauna, flora, vannkvalitet osv. kan bare avklares 
ved sammenligning med urørt/lite berørt skog. Naturovervåking vil bli et svært viktig 
arbeidsfelt i tiden fremover. For å kunne kartlegge følgene av klimaendringene og for 
kontinuerlig miljøovervåking av f.eks. sur nedbør og langtransporterte og lokale 
luftforurensninger, er naturskoger viktige.  
 

Naturskog er «økologiske laboratorier» for forskning og undervisning.  

Mange forskningsoppgaver er knyttet til urørt skog, særlig innen økologien. Studier i 
forbindelse med systemets vekst og utvikling er av sentral betydning i forbindelse med 
overvåking av miljøet. Dyre- og plantearter, hvorav flere er sjeldne, kan studeres under 
naturgitte betingelser.  
 

Naturskog inneholder sjeldne og truede plante- og dyrearter  

Naturskogene er artsrike på planter og dyr. Mange av artene er sjeldne, fordi de er knyttet til 
selve urskogstilstanden. Urskogsrester kan også være viktige funksjonsområder for arter som 
streifer over større områder, f.eks. hekkeplass for rovfugl eller hiområder for store rovdyr. 
Vern av skog er et viktig bidrag til bevaring av artsrikdom i skog. 

  

 
 

 
 
 
T.v: Rødskivesoppen er rødlistet.                           
 
 
T.h: Taigabendellav er svært sjelden.  
 
 
 
 
 
Foto: Tom Hellik Hofton.      
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Naturskog gir verdifull naturopplevelse 

Naturskogene gir en spesiell naturopplevelse, med elementer av tidløshet og villmark, og trær 
som kan være flere hundre år gamle. Her når trærne sine største dimensjoner, og vi vet at 
skogbildet er fremkommet gjennom naturens egne prosesser. Vi vil få et innblikk i et 
skogsmiljø som en gang var vanlig i Norge. Gjennom vern gir vi også fremtidige generasjoner 
mulighet til å oppleve og studere urørt skog. 
 

Naturskog er en del av vår naturarv 

Naturskog er naturhistoriske dokumenter, som hører til vår felles naturarv. På lik linje med 
kulturarven er naturarven en viktig del av vår nasjonale identitet. Naturskog med innslag av 
myrområder inneholder bl.a. lagret informasjon om skogens innvandring og historie ved 
pollen som er konservert i myrenes ulike dybdelag.  
 

Naturskog har en egenverdi 

Det er i dag økende forståelse for at lite påvirket natur, med tilhørende fauna og flora, har en 
egenverdi, og at slik natur bør bevares selv når det ikke knytter seg direkte økonomiske 
nytteverdier til den. 
 

Internasjonale miljøkrav. 

Miljøkravene til skogbruket er blitt større, og det er større etterspørsel etter dokumentasjon på 
at skogproduktene kommer fra et bærekraftig skogbruk. Miljøspørsmål virker i økende grad 
inn på handel med skogprodukter, og et tilfredsstillende verneomfang har betydning i 
konkurransesammenheng. 

 
Enkelte lavarter lever på grov bark på mer enn 200 år gamle grantrær. 

 
 
T.v: Tretåspett er 
karakterart for 
gammelskog.  
         
T.h: Lungenever, 
skrubbenever og 
fossenever. 
 
Foto: Tom Hellik Hofton, 
Arne Heggland. 
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4. Verneplan for skog i Nord-Trøndelag. 

4.1. Hjemmel for vern 
Vern av spesielle områder eller forekomster skjer i medhold av ”lov om naturvern” av 
19.6.1970. I loven er det gitt hjemmel for opprettelse av ulike vernekategorier. Vedtak om 
opprettelse av naturreservater treffes av Kongen i statsråd etter naturvernlovens § 8 som lyder 
slik: 
 
”Område som har urørt, eller tilnærmet urørt natur eller utgjør spesiell naturtype og som har 
særskilt vitenskapelig eller pedagogisk betydning eller som skiller seg ut ved sin egenart, kan 
fredes som naturreservat. Et område kan totalfredes eller fredes for bestemte formål som 
skogreservat, myrreservat, fuglereservat eller liknende.” 

 
Det er vernekategorien naturreservat som er mest aktuell for områder i denne verneplanen. 

4.2. Verneprosessen 

4.2.1. Generelt. 
Det er Direktoratet for naturforvaltning som har ansvaret for gjennomføringen av 
verneplanarbeidet, men det er Fylkesmannen som utarbeider og fremmer fredningsforslagene 
for sitt fylke. Arbeidet med planen i Nord-Trøndelag ses i sammenheng med tilsvarende 
vernearbeid i Sør-Trøndelag for å kunne vurdere Trøndelag under ett, selv om planene av 
praktiske årsaker er faset noe ulikt i tid. 
 
Verneplanprosessen kan deles inn i flere faser. 
(Følgende forkortelser benyttes til dels i fortsettelsen: FM = Fylkesmannen, DN = 
Direktoratet for naturforvaltning, MD = Miljøverndepartementet). 
 
Registreringsfase 
DN får innspill fra FM, Statskog, miljøvernorganisasjoner og andre om skogområder som bør 
undersøkes nærmere. For enkelte områder foreligger det tidligere registreringer. DN bestiller 
så faglig kartlegging av de aktuelle områdene, og de registrerte områdene blir beskrevet og 
verdiene vurdert. 
 
Samiske interesser. Melding om oppstart. 
Før melding om oppstart, blir det avklart med Sametinget om det fra samisk side er behov for 
en formell konsultasjonsordning i prosessen. 
FM melder så oppstart på planleggingen. Rettighetshavere og andre blir oppfordret til å gi 
tilbakemelding om bruksinteresser og annen aktuell informasjon  
 
Utarbeidelse av høringsutkast – prosess. 
Med bakgrunn i de tilbakemeldinger som er mottatt etter oppstartmeldingen og de 
naturfaglige registreringene, iverksetter fylkesmannen arbeidet med å utarbeide høringsutkast. 
Det skal legges vekt på medvirkning fra parter, og arbeidet skal følge retningslinjene i T3 – 
99, om utarbeidelse av verneforslag etter naturvernloven. 
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Høring. 
Fylkesmannen sender forslag ut på høring, med en minimums høringstid på 6 uker.  
 
Det avholdes en felles høring for lokale, regionale og sentrale parter. 
Etter høringen summerer fylkesmannen opp de lokale uttalelsene, utarbeider sin innstilling og 
sender saken til DN for sentral behandling. DN administrerer uttalelser fra sentrale parter. 
 
Sentral behandling. 
DN avgir deretter sin innstilling, og saken oversendes til Miljøverndepartementet. Eventuelt 
vedtak om vern skjer i Statsråd. 

4.2.2. Prosessen i Nord-Trøndelag. 
Registreringene  
Det er gjennomført registreringer i perioden 2005 – 2008 ved den såkalte NINA-gruppen 
(NINA, Biofokus, Miljøfaglig Utredning), Prevista, Groven Skog og Miljø. Registreringene er 
presentert i flere rapporter. I alt et syttitalls områder har blitt registrert i Nord-Trøndelag på 
Statskog og OVF. I tillegg kommer en del private områder. 
 
Oppdraget. 
Fylkesmannen har gjennom brev fra DN fått i oppdrag å utarbeide verneplan for skog på 
Statskog. 
 
Samiske interesser. 
Melding ble sendt til Sametinget i april 2007, med supplerende melding våren 2008. 
Sametinget har deretter meldt at konsultasjon på fylkesnivå ikke er nødvendig, men har 
forbeholdt seg retten til konsultasjoner i den sentrale behandlingen. 
 
Oppstartmelding. 
Generell melding om oppstart ble kunngjort offentlig og gjennom brev til partene pr. juni 
2007. Supplerende melding for enkelte områder ble kunngjort pr. august 2008. 
 
Prosessen. 
Prosessen med partene startet deretter formelt i juni 2007. Dog var parter allerede fra 
2005/2006 kjent med at arbeidet ble forberedt, registreringer var kunngjort, rapporter er 
oversendt parter i 2006, og enkelte forberedende informasjonsmøter er avholdt allerede i 
2006.  
 
Fylkesmannen har i prosessen lagt stor vekt på kontakten og drøftinger med de berørte parter. 
I perioden juni 2007 – august 2008 er det gjennomført en rekke møter og befaringer. I alt er i 
overkant av 100 slike møter og befaringer avholdt. De aller fleste møter og befaringer er 
referert. Prosessen er videre lagt opp noe individuelt i de ulike områder/kommuner, ut fra 
forskjellig kompleksitet i de aktuelle områder, og ut fra ønsker presentert fra partene. 
 
Etter Miljøverndepartementets beslutning om økt medvirkning fra de bruksberettigede av 
sommeren 2008, og at framtidige prosesser på statsallmenning i hovedsak skal basere seg på 
konseptet om frivillig vern, jfr. kap. 2, er det besluttet at dette aspektet søkes inkorporert 
innenfor den overordnede tidsplanen.  
 

14



Innspill i prosessen. 
Under møter og befaringer er en rekke innspill presentert, og det er bredt spekter av interesser 
i områdene. 
Det går bl.a. på ferdsel til fots og motorisert, hytter, adkomst, vedhogst, vindkraftverk, 
vannkraftverk, mineraler, tilrettelegging og vedlikehold, beiting, bruk av områder til 
reiselivsnæring, mv. Dette er så vurdert i forhold til hvert enkelt område. Reindrift er en 
vesentlig aktør i områdene, og reindrift er omtalt for seg i kap. 4.2.3. 
 
Høringer og tilrådning. 
Høringsfrist til Fylkesmannen er fastsatt av Miljøverndepartementet til 1. februar 2009, og 
Fylkesmannen skal ha sin tilrådning overfor DN klar den 1.4.2009. 
 
I løpet av høringsrunden er det åpent for nye møter og drøftinger for de bruksberettigede og 
andre parter som har behov for det. 
 
 
 
 
 

  
 
 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
Eksisterende hytter, beiting og tilrettelegging er blant interessene i områdene. 
Fra Bangsjøan, Jamtheimen og Båsdalen.  
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4.2.3. Forholdet til samiske interesser. 
Alle de foreslåtte områder ligger i reinbeitedistrikter, og det er i sum omfattende samiske 
interesser i områdene. Før- og underveis i prosessen har en hatt kontakt med Sametinget for 
klarering i forhold til konsultasjonsordningen. Samtidig med oppstart i juni 2007, ble det 
avholdt møte med reindriftsforvaltningen, hvor prosess i forhold til reindriften ble drøftet. 
Underveis har en hatt nye kontakter med reindriftsadministrasjonen, og det har vært kontakt 
med reinbeitedistriktene, bl.a. i forbindelse med møter, befaringer eller pr. telefon. En har hatt 
kontakt med Sametinget Snåsa angående samiske kulturminner i områdene. 
 
En forutsetning for planen er at det skal kunne foregå reindriftsutøvelse. Det er presentert 
innspill fra reindriften på alle møtepunkt reindriften har vært til stede på. Tematikk som er tatt 
opp, er bl.a. uttak av ved, motorisert ferdsel sommer og vinter, drivingsleier. 
 
I den grad en har oversikt, er ulike tilpasninger gjort i forskrifter. Herunder er det fra enkelte 
distrikt påpekt behov og uttrykt ønsker i forbindelse med rydding av vegetasjon i 
drivingsleier. På møte med reindriftsadministrasjonen mot slutten av prosessen ble det 
imidlertid konkludert med at kartene over drivingsleier i seg sjøl ikke er egnet til å bruke for å 
konkretisere ryddebehov for slike leier på et vernekart. Det gjelder også andre spørsmål i 
forhold til reindriften, herunder motorisert barmarkskjøring. To konkret påpekte drivingsleier 
(Simadalen, Finnvolliin) er imidlertid lagt inn.  
En har derfor avtale med reindriftsadministrasjonen om å bearbeide denne problematikken 
videre under høringsperioden, for å komme fram til gode løsninger.  
 
Videre så vil distriktsplanen være et viktig instrument i forhold til samiske interesser, ved at 
div. samisk aktivitet (eks. barmarkskjøring) konkretiseres gjennom distriktsplanen, som 
deretter forholdes i forhold til fredningsforskriftene. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drivingslei for rein gjennom vegetasjonsbeltet i Simadalen, Verran. 
 

16



4.3. Undersøkelsene. 
 
4.3.1 Kriterier for vern. 
Nesten halvparten (47 %) av landets truede arter holder til i skog, jfr. Norsk Rødliste 2006. 
Skog er mange miljø, og de ulike skogmiljø har ulikt artstilfang. For å bevare biologisk 
mangfold anslår NINA/Skogforsk at ca 10-30 % av skogarealet bør tilgodeses for bevaring av 
artsmangfoldet. NINA/Skogforsk drøfter videre hvordan dette kan dekkes opp gjennom en 
kombinasjon av miljøtiltak i skogbruket, ikkehogst i nullområder/uproduktivt skogsareal og 
gjennom vernetiltak. Med bakgrunn i dette anfører NINA/Skogforsk et minimumsbehov for 
vern på 4,5 % av produktivt areal. Videre så anfører NINA/Skogforsk at det er vanskelig å ha 
eksakte oppfatninger, at det er viktig med robuste løsninger som ikke er for følsomme for 
brudd i forutsetningene, og at vernenivå heller bør ligge litt over enn litt under det 
minimumsnivå som kan synes forsvarlig ut fra kunnskapen av i dag.  
 
Tabellen nedenfor viser kriterier NINA/Skogforsk har vektlagt. 
 
Tabell 1. Kriterier NINA ha lagt vekt på. 
Kriterium Momenter Fagkriterier 
Naturgeografisk fordeling Naturtypene endrer seg fra vest mot 

øst og fra sør mot nord 
Dekking av soner 

Fordeling i 
vegetasjonssoner/høydelag 

Naturtypene endrer seg med 
høydelag 
Stor mangel på lavlandsskoger 

Dekking av soner 

Rike skogtyper 
 

Har rikt biologisk mangfold 
Til dels utsatte/truede naturtyper 
Mangel i eksisterende planer 

Høgstaudeskoger 
Lågurtskoger 
Edellauvskoger 

Rik sumpskog Sterkt truet naturtype 
Mangel i eksisterende verneplaner 

  

Kystbarskogen 
(Boreal regnskog) 

Spesiell naturtype som har sin 
europeiske utbredelse hovedsakelig 
i Midt-Norge 

Mange sjeldne og truede 
arter 

Naturskog med konsentrasjoner 
av rødlistearter innenfor  det 
såkalte boreale taigaelementet 

Biomangfold av østlig karakter   

Bekkekløft Biologisk mangfold preget av 
fuktighet og skygge 

  

Rødlistearter Tilstedeværelse av rødlistearter   

Gammel skog under naturlig 
dynamikk 

Gammel skog, med mye død ved  i 
ulike nedbrytings stadier, har et 
annet biologisk mangfold enn den 
vanlige produksjonsskogen. 
 
Herunder er det satt fokus på 
urskogpregede furuskoger som en 
spesiell mangelkategori. 

Eksempelvis mer enn 200 
år gamle grantrær. 
 
4-5000 arter i Skandinavia 
er trolig avhengig av død 
ved 

Store områder Økologisk stabilitet: 
Store områder har større stabilitet 
for arter enn små områder 

A) Mer enn 10 km2 
produktiv skog. B) Mer enn 
100 km2 areal 

Internasjonale ansvarstyper, 
jfr vurdering av DN 

Boreal regnskog, bekkekløfter og 
oseaniske furuskoger på 
Vestlandet. 
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4.3.2. Rapportering, verdiklasser og prioritering. 
Aktuelt areal på Statskog og Opplysningvesenets Fonds sine skoger er undersøkt i perioden 
2005 -2008. Resultatene foreligger i flere rapporter. 
Rapportene beskriver områdene i forhold til de opplistede kriterier for barskogvern, angir en 
verneverdi og vurderer områdene mht. mangeloppfyllelse. Disse vurderinger baserer seg igjen 
på en rekke faglige delkriterier, jfr tabell forrige side.  
 
Følgende verneklasser benyttet i rapporteringen:. 
 
Tabell 2.Verneklasser benyttet i rapporteringen 
0 Ingen verneverdi 
* Lokal verneverdi 
** Regional 
*** Nasjonal  
**** Nasjonal verneverdi, spesielt verdifullt område 
 
 
Aktualitet for vern står da i forhold områdenes verneverdi. Det er da først og fremst områder i 
de tre høyeste kategoriene som har aktualitet, men også områder med en stjerne (*) kan 
vurderes hvis spesielle forhold skulle tilsi det. 
 
NINA-gruppen har videre en vurdering i forhold til mangelkriterier ut fra denne skala: 
 
Ingen 
Liten 
Middels 
Stor 
 
Her er vurdering for vern parallell i forhold til verneverdi. Høyere rangering gir større 
aktualitet. Men også områder med kategori ”Ingen mangeloppfylling”, kan være aktuelle hvis 
spesielle forhold skulle tilsi det. Det kan f. eks være at et enstjerners-område ligger slik at det 
øker verdi på et eksisterende eller annet foreslått verneområde, og dermed representerer en 
sumverdi som er høyere enn områdets verdi vurdert isolert.  
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4.4. Dagens verneomfang og foreløpig arealmessig vurdering. 

4.4.1. Dagens verneomfang. 
Pr. 1.11. 2008 er ca 2,6 % av det produktive skogarealet i Nord-Trøndelag vernet, mens tallet 
for Trøndelag samlet er ca 2,5 % (jfr. bl.a. Rapport 1-2007, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag). 
Tallet baserer seg både på takster gjennomført i etablerte områder, samt digital analyse av 
markslagskart i andre områder. Tallene gjelder for skogreservater, nasjonalparker og andre 
verneområder med vesentlige skogareal. Enkelte av anslagene for nasjonalparker er relativt 
grove, da det bl.a. dreier seg om høytliggende og skrinne skogareal. Mindre og fragmenterte 
skogareal i reservater opprettet for myr og våtmark er gjennomgående ikke medregnet, og 
heller ikke verneområder hvor skogbrukstiltak er tillatt eller kan omsøkes – eksempelvis i 
kvartærgeologiske områder og landskapsvernområder.  
 
Tabell 3. Vern av produktiv skog i Trøndelag (km²) pr. 01.10.2008. 
Fylke Produktiv 

Skog* 
Vernet pr 
1.10.2008 

% vernet pr 
1.10.2008 

Inklusive 
nåværende 
hørings- 
utkast 

% inklusive 
nåværende 
hørings- 
utkast 

Sør-Trøndelag 4125 97,3 2,4 122,4 3 
Nord-Trøndelag 6306 168 2,7 328 5,2 
Trøndelag samlet 10431 265,3 2,6 450,4 4,3 

  
I denne planen høres et produktivt areal på 162 km². Det tilsvarer 2,6 % av fylkets produktive 
skogareal. Sett sammen med eksisterende vern utgjør det 5,2 % av fylkets produktive areal. I 
Sør-Trøndelag er 25,1 km² produktiv skog i verneprosess, med et potensial til å nå 3,0 % av 
produktivt areal. For Trøndelag som helhet, inklusive de aktuelle verneplaner for skog som er 
i prosess i Sør-Trøndelag, utgjør det 4,3 % av samlet produktivt areal i Trøndelag. Årsaken til 
forskjellen mellom Sør- og Nord-Trøndelag ligger i betydelig større verneplan på statsareal i 
Nord-Trøndelag.  
 
Fylkesmannen regner med at omfang kan endres etter høring, og det samme kan skje med 
planen i Sør-Trøndelag. 
Resultatet som følge av planen kan derfor ikke beregnes før på et senere stadium. 
Se også kap. 4.4.2 om forutsetninger og nøyaktighet ved skogberegninger. 
 
Arealangivelsene er derfor foreløpige. 
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4.4.2. Arealberegninger. Produktiv skog og bonitet. Nøyaktighet. 
Skogsmark kategoriseres etter tettheten av trærne og etter vekstpotensialet – bonitet. Skog og 
bonitetsklasser er definert på økonomisk kartverk. I forbindelse med skogbruk gjennomføres 
mer detaljerte takseringer av skogsmarka.  

Beregning av areal. 
Skogareal beregnes både gjennom konkret takst i felten, eller ved å beregne areal fra ØK 
digitalt markslagskart, DMK. Konkret takst vil være mest nøyaktig, og takst brukes vanligvis 
i forbindelse med planlegging for skogbruk. Begge metoder har feilmarginer. Eksempelvis vil 
nøyaktigheten ved takst avhenge av den aktuelle takstmetodikken, og det er trend til at eldre 
takster overvurderer skogkvalitet og skogareal. 
 
På Digtalt Markslagskart er det unøyaktigheter knyttet til at enkelte områder ikke er kartlagt 
med hensyn til markslag. Eventuelt skogsareal kommer derved ikke fram. I denne planen 
gjelder det eksempelvis areal innerst i området Tromselva-Brekka i Namsskogan, og i de 
vestlige deler av Simadalen. 
 
For det andre kan takster av enkelte areal ha en tendens til å gi mindre produktivt skogareal 
enn analyser fra kart. En har registrert variasjon på opptil 20-25% mellom disse metoder. 
Dette gjelder mest innenfor lavbonitet skog. I denne planen har det aktualitet først og fremst i 
områder med glissen furubestokning i mosaikk med myr. Et konkret eksempel er i søndre del 
av området Leksa, hvor mosaikk av myr og svært glissen furubestokning er kategorisert til 
lavbonitet skog. Dette er et område som trolig vil bli ”nedklassifisert” i en takst. 
 
Således er arealtall for skog beheftet med unøyaktigheter koplet til metodikk. Statskog 
gjennomfører for tiden en lasertakst, som forventes å gi en mer oppdatert grunnlags- 
dokumentasjon.  
 
 

             
 
T.v: Skogli i Brekka-Tromselva som ikke er registrert på DMK. 
T.h: Myr og svært skrinn trebestokning av furu, registrert som L- produktiv skog i DMK, og som  
        trolig vil bli nedgradert i en skogtakst. Leksa i Stjørdal kommune. 
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Arealberegningene. Fordeling på bonitetsklasser. 
Arealberegningen i høringsutkastet er basert på analyser av DMK – digitalt markslagskart. 
Det gjennomføres ved å kombinere såkalte ATIL-klasser med ASKOG-klasser jfr. SOSI-
standarden, og dermed fremkommer data for produktiv skog i forhold til annen skogsmark. 
 
Ut fra disse beregninger er bonitetsfordelingen i dette forslaget vist i tabell 4. 
 
Tabell 4. Fordeling av arealet i høringsutkastet på bonitetsklasser. 
(Avrundet areal) 
Bonitet Høg Middels Lav 
Antall områder 31 41 41 
Areal 11200 45000 105000

    
En ser at høgbonitetsareal er til stede i mange av områdene, men i sum utgjør disse betydelig 
mindre areal enn middels og lavbonitets areal. Dette er en relativt typisk situasjon, at 
biologisk rike områder finnes som relativt arealmessige begrensede enklaver i områder som 
domineres av middels og lav bonitet. Samtidig har helheten i landskapet betydning for 
områdenes økologiske stabilitet. 
  

21



4.4.3. Diverse sonevise arealvurderinger.  

I det påfølgende gis visse vurderinger i forhold naturgeografiske regioner/skogsoner og 
vegetasjonssoner. Både naturgeografiske regioner/skogsoner og vegetasjonssoner er definert 
relativt grovt, og det vil forekomme lokale variasjoner som avviker fra oversikts- 
kartleggingen. En har kompensert for dette når dette er konkret nevnt i rapportene fra NINA. 
Eksempelvis er det rapportert at Almdalen delvis ligger i sørboreal sone, noe som imidlertid 
ikke kommer fram av oversiktskartet for denne soneringen. Dette, sammen med 
nøyaktighetsgraden av metodikken for øvrig, medfører at de følgende oppgaver er brukbare 
indikasjoner på fordelingen av skogvernet, men kan ikke betraktes som nøyaktige oppgaver 
eller som fasit.  

Oversikten viser en del betydelige forskjeller i skogvernet i ulike soner, noe som har sin årsak 
i ulike forutsetninger i ulike deler av fylket og i Trøndelag som helhet.  

Arealene framkommer både gjennom beregninger fra DMK og ut fra takster/annet grunnlag. 

Naturgeografiske regioner. 
Generelt. 
Naturen er forskjellig, og endrer seg både etter høydelag, geografi og klima. Den 
naturgeografiske regioninndelingen i Norden som ble utført tidlig på 1980-tallet, gir en 
relativt grov regioninndeling i forhold til dette. I forbindelse med arbeidet med vern av skog i 
Trøndelag var det behov for en mer detaljert inndeling, og det ble derfor laget en egen 
soneinndeling for skog i region Midt-Norge, Trøndelagsfylkene og Nordland opp til 
Saltfjellet, (Korsmo et. al 1989 og DN-rapport 1991-1 ”Barskog i Midt-Norge – Utkast til 
verneplan”). 
 
Det legges til grunn at det bør vernes et representativt utvalg av skog i de ulike soner 
I den enkelte sone bør det være minst ett storområde, samt et geografisk spredt utvalg av 
enkeltlokaliteter både for å få med det typiske, spesielle og sjeldne i den enkelte sone. 
 
Tabell 5 gir anslag over andel produktiv skog som pr. i dag er vernet i de ulike skogsoner i 
Trøndelag. Produktiv skog i de ulike skogsoner er beregnet ved en overlagsanalyse mot 
skogfolien i N250 (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Rapport 1-2007), og deretter tilpasset til 
arealet med produktiv skog i hvert av Trøndelagsfylkene, samt oppdatert til status pr. 
1.10.2008.  
 
Dette er dermed ikke noen eksakt statistikk over produktiv skog i de ulike skogsonene, men 
det legges til grunn at det gir et grunnlag til å si noe om hovedtrekkene når det gjelder dagens 
vernesituasjon i de ulike skogsonene. 
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Figur 2. Soneinndeling ved skogvern i Trøndelag (Korsmo m.fl. 1989)..  
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Sonevis oppsummering – naturgeografiske regioner. 
Vurderingen gjøres for Trøndelag samlet, da de naturgeografiske regionene opptrer uavhengig 
av fylkesgrensen. I den grad soner strekker seg utenom Trøndelag, trekkes ikke areal sør og 
nord for trøndelagsgrensene inn. 
 

Sone 1a. Ytre kyststrøk av Trøndelag nord til Otterøya 
Denne sonen ligger i det vesentlige i Sør-Trøndelag, og høringsutkastet omfatter ikke areal 
her. 

Sone 1b. Vestlige Trøndelag og ytre kyststrøk av Nordland nord til Vega 
Pr i dag er ca 2,8 % av den produktive skogen i denne sonen vernet. Sonen karakteriseres av 
usammenhengende og til dels svært fuktige skogområder (kystbarskog). Gjennom dette 
forslaget er Finnvolldalen/Esplingdalen m/Finnvollvatnet potensielt storområde, og ligger i 
overgangen mellom sone 1b og 2a. 

Sone 2a. Midtre og indre fjordstrøk mellom Trondheimsfjorden og 
Vistenfjorden 
Denne sonen ligger i det vesentlige i Nord-Trøndelag og nordover. Sonen karakteriseres av en 
del markante dalganger og landskapsrom, iblant med bratt og ulendt topografi, og bra store 
enheter med skog – eksempelvis Mjøsund og Almdalen. Også her opptrer skoger med stor 
fuktighet (kystbarskog), samt flere områder med rike skogtyper. Pr i dag er ca 3,5 % av den 
produktive skogen vernet. Det er ingen storområder i dag, men Simle på overgangen mellom 
2a og 1b er kandidat.  
 

Sone 3a. Lavereliggende områder i sentrale deler av Trøndelag 
Pr i dag er ca 0,6 % av den produktive skogen vernet. 
Dette er den mest sentrale produksjonsskogen i Trøndelag, med relativt lite urørt skog og 
betydelige næringsinteresser. I sonen er det en del områder med godt klima og rik berggrunn, 
herunder kalk, som gir grunnlag for særlig rikt biomangfold. Lokaliteter med kystbarskog 
opptrer også. Det er ingen storområder i sonen og ingen gode kandidater, og potensialet for 
vern i denne sonen er begrenset. 
 
 
Sone 3b. Høyereliggende områder i sentrale deler av Trøndelag og nord til 
Majavatn i Nordland 
Pr i dag er ca 3,3 % av den produktive skogen i denne sonen vernet.  
 
Dette er den største naturgeografiske sonen i Trøndelag, med mye skog og mange 
verneområder. Størstedelen av den vernede skogen i denne sonen ligger i nasjonalparkene, 
bl.a. ligger ca 75 % av det vernede areal i denne sonen i Nord-Trøndelag i nasjonalpark. 
Dette gir mye areal, men det er også betydelige areal med høytliggende, skrinn fjellskog 
(fjellgranskog, bjørkeskoger) uten sterke biologiske skogkvaliteter i seg selv. Areal er 
imidlertid også en viktig faktor. Øvre Forra er vernet ut fra myr- og våtmarkskvaliteteter, men 
har også mye skog, og kan betraktes som storområde, dvs. mer enn 10 000 da. Det samme 
gjelder mht Blåfjella-Skjækra nasjonalpark. I planen har Bangsjøan m/Jamtheimen allsidige 
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og biologisk sterke skogverdier, og er kandidat som storområde, noe Høgmannen-Høysjøen 
også er. 

Sone 4a. Oppdalsdistriktet 
Denne sonen ligger i sin helhet i Sør-Trøndelag. 

Sone 4b. Rørosdistriktet 
Denne sonen ligger i sin helhet i Sør-Trøndelag. 

Sone 4c. Lierne øst 
Denne sonen ligger i den østlige delen av Lierne, og karakteriseres av østvendt orientering 
mot Sverige, innslag av østlige arter, en del meget rike områder, sumpskoger, samt 
urskognære områder av en karakter det er lite av i resten av Midt-Norge. Området har 
særpregede og store naturverdier, og er viktig for det såkalte boreale taigaelementet. Inklusive 
Lierne nasjonalpark er ca 4,0 % av det produktive arealet i sonen vernet, mens tallet for skog i 
reservater eksklusive nasjonalparken er 1,7 %.  
  
Tabell 5. Andel vernet skog i naturgeografiske regioner, og potensialet ved denne planen Sett 
i forhold til Nord-Trøndelag og Trøndelag samlet. I oppgaven for Trøndelag samlet inngår 
også tilsvarende plan som er i prosess i Sør-Trøndelag. 
Sone Prod. 

Skog 
Sum  
vern i 
Trøndelag 

% vern i 
Trøndelag 

Prod.skog 
Nord-
Trøndelag

Sum vern i 
Nord-
Trøndelag 

% vern  i 
Nord-
Trøndelag

Areal i 
hørings- 
utkastet 

% 
inklusive 
hørings- 
utkastet - 
Nord-
Trøndelag 

% 
inklusive 
hørings- 
utkastet - 
Trøndelag 

1a 439 4,5 1 53 2,1 3,9 0 2,1 1 
1b 1021 28,9 2,8 362 1,3 0,4 13,5 4,1 4,5 
2a 855 34,8 4,1 854 30 3,5 33,2 7,4 7,4 
3a 3440 17,3 0,6 2360 8 0,3 31,2 1,7 1,5 
3b 3690 124,2 3,3 2331 112,9 4,8 77,6 8.1 5,9 
4a 235 0 0 0 0 0 0 0 0 
4b 365 41,9 11,5 0 0 0 0 0 11,5 
4c 345 13,7 4 344 13,7 4 6,8 5,9 5,9 

Total 10390 265,3 2,5 6304 168 2,7 162,3 5,2 4,3 
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Vegetasjonssoner. 
Vegetasjonssoner henger sammen med varmemengden i vekstsesongen. (Moen 1998). I 
Trøndelag strekker vegetasjonssonene i skog seg fra boreonemoral sone i de klimamessig 
gunstigste områder i lavereliggende strøk ved Trondheimsfjorden, via sørboreal, 
mellomboreal, nordboreal og til alpin vegetasjonssone. Nordboreal slutter ved den klimatiske 
skoggrensen. Høydegrensene for de ulike soner varierer fra nord til sør og fra øst til vest.  
Som grunnlag for å estimere i hvilke vegetasjonssoner de ulike områdene dekker, er kart over 
vegetasjonssoner i Moen (1998) benyttet. Kartmessig er disse soner grovt angitt, og en har 
foretatt justeringer for noen områder ut fra klassifisering av areal i fagrapportene. 
 
Tabell 6 viser at det er vernet liten andel av den produktive skogen i vegetasjonssonene 
boreonemoral, sørboreal og mellomboreal i Trøndelag, med henholdsvis 0,9 %, 0,4 % og 0,9 
% (Rapport 2007-1, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, med oppdatering pr.1.10. 2008).  
 
Situasjonen er annerledes i den nordboreale sonen, hvor 7,7 % av den produktive skogen er 
vernet. Dette skyldes blant annet at høyereliggende skog i Skarvan og Roltdalen, 
Femundsmarka og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparker og Flensmarka naturreservat, som 
omfatter i overkant av halvparten av all produktiv skog vernet i Trøndelag, i all hovedsak 
ligger i denne vegetasjonssonen.  
 
 Tabell 6. Andel vernet skog i ulike vegetasjonssoner i Nord-Trøndelag og Trøndelag samlet, 
samt potensialet ved denne planen.  
 Sone Prod. 

skog 
Sum vern 
i 
Trøndelag 

% vern i 
Trøndelag

Prod.skog 
i Nord-
Trøndelag

Sum vern 
i Nord-
Trøndelag

% vern i 
Nord-
Trøndelag

Areal i 
hørings- 
utkastet 

% 
inklusive 
hørings- 
utkastet - 
Nord-
Trøndelag

% 
inklusive 
hørings- 
utkastet - 
Trøndelag

Boreonemoral 126 0,1 0,9 99 0,8 0,8 0 0,8 0,8
Sørboreal 2342 10,4 0,4 1418 8,2 0,6 3,9 0,8 0,7
Mellomboreal 5690 57,3 0,9 3240 32,3 0,9 75,3 3,2 2,5
Nordboreal 2233 197,5 7,7 1547 126,7 8,8 83,3 13,5 12,9
Total 10391 265,3 2,5 6304 168 2,6 162,5 5,2 4,1
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Figur 3. Oversikt over vegetasjonsregioner. 
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Oppsummering. 
Oppsummeringen viser at det i planen er potensial for langt på veg å dekke opp den 
prosentvise arealmålsetting for vern av skog både i Nord-Trøndelag og Trøndelag som helhet. 
Samtidig er det til dels betydelig forskjell i dekning i ulike soner.  
 
Årsaken her ligger i at arealene på Statskog jevnt over er høyereliggende, mens 
lavereliggende områder domineres av intensivt drevne private areal, med mindre verneverdier 
og større konflikt i forhold til vern. Det er derfor en faktor at skogvern får større tyngde i de 
områder hvor Statskog er grunneier, og således er det er lavlandsbygdene som er og trolig vil 
bli lavest dekket i forhold til vern.  
 
Således vil det med stor sannsynlighet alltid bli en viss forskjell i dekning mellom de ulike 
soner, og således kan noe høyere vernedekning i enkelte soner til en viss grad kompensere for 
lavere dekning i andre soner 
 
NINA/Skogforsk sine minimumskriterie for vern er 4,5 % av den produktive skogen. Dette 
står igjen i forhold til at det vil være 0-områder som ikke blir hogd, samt gode miljøtiltak i 
skogbruket for øvrig (ikkehogst av biologisk viktige områder). NINA fremholder videre at 
analysen også har sin usikkerhet, at robuste løsninger bør prioriteres og at omfanget heller bør 
ligge noe over enn under minimum. En skal videre være noe tilbakeholden med å overføre 
denne prosentandel direkte til mer avgrensede områder, eksempelvis kommuner. Grad av 
inndekking av de ulike kriterier, vil også være et vurderingselement i forhold til verneomfang.  
  
Det er en erfaring også i Sverige og Finland, at det blir større tyngde på skogvern i de 
høyereliggende soner enn i lavlandet. Herunder er 17 % av produktiv skog i nordboreal sone i 
Finland vernet.  
 
Vegetasjonssoner er en av flere egenskap ved de aktuelle verneområdene. I tillegg må en se 
på hvilke andre egenskaper områdene har i forhold til å dekke mangler i skogvernet, så som 
rødlistearter, rike skogtyper, store områder m.m. Således er det viktig å ta vare på de 
verdifulle områdene der de faktisk ligger, enten de er høytliggende er lavtliggende 
 
I NINA rapport 151 (side 46-58) er det gitt en bredere vurdering av skogøkologiske forhold, 
vernesituasjonen og hva man kan oppnå i forhold til mangler i skogvernet med de områder 
som nå er registrert på statsgrunn i ulike skogsoner og regioner i Trøndelag 
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4.5. Områdene.  

4.5.1. I forhold til prosessen. 
41 områder sendes ut på høring. 
I utgangspunktet er alle områder med to stjerner eller bedre (**/ ***/****) kvalifiserte for 
vern og aktuelle å sendes ut på høring. Hvert enkelt område skal vurderes i forhold bl.a. 
verneverdi, mangeloppfyllelse og i forhold til de ulike kriterier.  
 
Prosessen med partene har hatt til hensikt å åpne for en god dialog, klarlegge andre 
samfunnsinteresser og bearbeide problematikken ut fra det. Prosessen er videre anlagt noe i 
forhold til kompleksitet i områdene og etter ønsker fra partene. 
 
Utvelgelsen for høring er derfor et resultat av verneverdi, kriterier og mangeloppfyllelse på 
den ene siden og i forhold til andre interesser på den andre siden. Det er ulike konstellasjoner 
av interesser rundt områdene. Således er det en del **-områder, ett ***-område og  
ett ****-område, som ikke er på høring nå. Enstjerners områder (*) har i utgangspunktet lav 
aktualitet, men to *-områder er med på høring ut fra helhetlige vurderinger.  
Her kommenteres videre kort prosessen i enkelte områder. 
 
I Lierne kommune har det vært en relativt omfattende prosess. En del av de registrerte 
områder ble drøftet i forbindelse med den tidligere nasjonalparkprosessen, ut fra den 
prosessens målsettinger. Drøftingene med partene i Lierne har derfor vært basert på at ”store 
områder med begrunnelse i nasjonalparken og ”hakk i nasjonalparkgrensa” ikke er gjenstand 
for drøfting. Områder med konkret registrert viktig biologisk skog og et naturlig økologisk 
landskapsrom omkring, er gjenstand for drøfting”. 
 
På denne basis er tre **-områder i Lierne ikke sendt på høring, mens registreringsområdet 
Muru er vesentlig redusert i forhold til NINAs skisser av grenser. Registreringsområdet 
Holøldalen (***) er ikke på høring, og ses i sammenheng med ”Arvasslia utvidelse” (**). 
Området Raudberglia/Storbekken er registrert med ****, begrunnet i svært gammel skog og 
svært viktig biomangfold, herunder taigabendellav. Dokumentasjonen for dette området er 
fremkommet sent i prosessen. Det er også andre interesser i området, bl.a. mulig 
klebersteinforekomst og skiferforekomst, veg gjennom området og 3 hytter. Saken skal 
utredes videre, og Storbekken sendes derfor ikke til høring nå.  
 
Også området Renselvatnet (**) i Røyrvik kommune er registrert sent i prosessen, og området 
ikke er tilstrekkelig bearbeidet for høring.  
 
I Snåsa kommune er det en noe tilsvarende situasjon som i Lierne, at enkelte av 
registreringsområdene har vært vurdert i forbindelse med nasjonalparkplanen ut fra den 
planens forutsetninger. Det er mottatt tydelige innspill i forhold til dette, og ut fra en 
helhetsvurdering anser fylkesmannen at det i området Øyingen (** - som en fortsettelse av 
Storåsenområdet i nasjonalparken) ikke foreligger tilstrekkelig tung ny informasjon som gjør 
at vern av Øyingen tas opp til drøfting. Det samme i forhold til Andra. Videre så er DN i ferd 
med å kjøpe opp to teiger av OVF-eiendommen Agleskogene, for vern og mulig makeskifte 
til private grunneiere, og fremdriften for vurdering av lokalitet Agleskogene er inntil videre 
stilt i bero. 
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I Namdalseid er det 4 registreringsområder på statsgrunn, og kommunen har i innspill av 
8.1.2008 uttalt at kommunen på den ene siden er positiv til at det i forbindelse med fredning 
av skog benyttes statlige arealer og frivillige avtaler med private, men anfører videre at det er 
ønskelig å redusere omfanget, på bakgrunn av at det er fredet mye i kommunen fra før. 
Problematikken er drøftet på flere møter med fjellstyret, kommune, reindrift og Statskog, og 
Finnvolldalen/Esplingdalen fremmes for høring, mens områdene Oksvolldalen (**) og 
Sandvatn-Olvatn (**) ikke sendes til høring. I Finnvolldalen inngår også et frivillig tilbud fra 
privat grunneier.  
 
I Nærøy kommune har det vært relativt mange møter og befaringer, og det fremmes to relativt 
store områder, knyttet til Simle og Vassbygda statskoger og Mjøsund statsallmenning, samt at 
det er ett område på Nærøy prestegård. Begge de to større forslagene er basert på mer enn ett 
registreringsområde. Registranten Groven Skog og Miljø (2008) har videre foreslått at 
statskogen mellom Nærøy prestegård og registreringsområdet Bergvatnet-Skillingsåsen høres, 
for å etablere forbindelse mellom disse områder. Etter en helhetsvurdering fremmes ikke 
forslag på dette relativt store mellomliggende arealet. 
 
Dette høringsutkastet er en balanse mellom mange forhold, både faglige forutsetninger og 
andre samfunnsinteresser. Skulle prosessen medføre endringer i forutsetninger for balansen, 
kan det aktualisere ny interesse blant områder som ikke er på høring.  
 
De påfølgende tabeller viser karakteristika ved de områder som fremmes, samt en oversikt 
over registreringsområder som ikke sendes på høring. 
 

4.5.2. Områdenes fordeling i forhold til kriterier. 
I tabellen nedenfor vises områdenes og planens sammensetning i forhold til kriteriene. 
 
Tabell 7. Høringsutkastets fordeling på områder ut fra enkeltkriterier. 
Naturgeografisk fordeling og vegetasjonssone tas ikke inn her, da disse kriteriene er  
relevant for alle områdene 
Kriterium Som hovedkriterium Som delkriterium 

Rike skogtyper (kalk-, 
høgstaude-, storbregne-, 
edellauvskoger) 

13 9 

Sumpskog/ Rik sumpskog 2 6 
Kystbarskog (Boreal 
regnskog) 

4 4 

Bekkekløft 2 5 
Spesielt sjeldne arter 5   
Spesiell gammel skog 
under naturlig dynamikk 

3 De fleste 

Storområder 4   
Spesialområder/ Andre 
kriterier 

8   

 
 
I begrepet ”spesielt sjeldne arter” ligger en strengere karakteristikk enn rødlistestatus alene, 
idet det er registrert rødlistearter i alle områdene. Det gjelder eksempelvis som for funnet av 
sopparten Antrodiella canadensis i området Leirsjøen, som er det eneste funnet av denne arten 
i Norge (og for øvrig ellers i Norden et titalls funn i Finland).  
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Generelt artsmangfold er ikke satt inn i denne tabellen, da det kommer som en funksjon av 
kvaliteten på opplistede kriterier. Det vil si at gammel skog, sumpskog, bekkekløft o.s.v. i 
naturtilstand har sitt karakteristiske artsmangfold, og at dette kriteriet i prinsippet gjelder alle 
områder. 
 
I neste tabell vises en oversikt over områdene i høringsutkastet, med verneverdi, samt div 
karakteristika.  
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Tabell 8.  Høringsområdene. Oversikt  over verdier, karakter,  vegetasjonssoner og skogsoner, jfr. NINA rapporter..  
Område Kommune Verdi Skog 

Sone 
Vegeta- 
sjon 
Sone 

Mangel 
oppfyllelse

Generelle/  
regionale  mangler/ 
karakter 

Kommentar 

Simle 
(Lokalitetene 
Skillingsvatnet-
Bergvatnet, 
Skillingsåsen-
Drossafjellet, 
Svartvatnet  og 
mellomliggende 
areal) 

Nærøy ***   
 
** 
hver 
for seg  

1b/2a SB 
MB 
NB 

Stor Middels Storområde 
Rike skogtyper 
Edellauvskog 
Kalkgranskog 
Rødlistearter 
Lavlandsskog 
Kystgranskog 
Internasjonalt ansvar 
 

I rapporten fra NINA/Biofokus er områdene 
gitt individuell mangeloppfyllelse: 
Svartvatnet: Stor  Bergvatnet: Middels 
 

Nærøy Prestegård Nærøy *** 1b MB Stor 
 

Kystgranskog 
Rike skogtyper 
Gransumpskog 
Lavlandsskog 
Sjeldne arter 
Internasjonalt ansvar 

Gullprikklav er til stede 
 

Mjøsund 
(Lok. Sandvatnet/ 
Mjøsundvatnet) 

Nærøy *** 2a MB 
NB 

Middels Urskog/nat.dynamikk 
Urskogpreget furuskog 
Rike skogtyper 

Svært gammel gran- og furuskog. 

Holmdalen Høylandet ** 
(***) 

2a SB 
MB 

Stor Rike skogtyper: 
Edellauvskog 
Lavlandsskog 
Nær kystbarskog 

 

Tromselva-Brekka Namsskogan ** 3b NB Middels Rike skogtyper 
Rødlistearter 
Orkidemyrer  
Kalkfuruskog (så vidt) 
Sumpgranskog tilstede 
 

 

Finntjønndalen/  
Besvatnet 
 

Grong/ 
Høylandet/ 
Namsskogan 

** 3a NB 
A 

Middels Rike skogtyper, 
delvis kalkpåvirket 
Sumpskog til stede 

Delområde Besvatnet er et privat tilbud 
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Område Kommune Verdi Skog 
Sone 

Vegeta- 
sjon 
Sone 

Mangel 
oppfyllelse

Generelle/  
regionale  mangler/ 
karakter 

Kommentar 

Nesådalen Grong ** 3a MB 
NB 
A 

Liten Urskog/ 
Naturlig dynamikk 

Til dels svært gammel granskog sjeldent godt 
utviklet for regionen 

Almdalen/ 
Ekorndalen 
(Lokalitetene 
Almdalen**** og 
Ekornbdalen** 
som ett område) 

Overhalla/ 
Namsos 

**** 2a SB 
MB 
NB 
A 

Stor Lavlandsskog 
Kystbarskog 
Edellauvskog 
Internasjonalt ansvar 
Rødlistearter 
Sjeldne arter 
Internasjonalt ansvar 

Sølvnever er til stede 
Fremmes sammen med Ekorndalen 
Svært fuktige skoger 

Fosnes  Prestegård Namsos *** 2a MB 
NB 

Stor Kystbarskog  
Rike skogtyper 
Lavlandsskog 
Sjeldne arter 
Internasjonalt ansvar 

 

Finntjønnin Overhalla ** 3a NB Liten Rike skogtyper 
Almeskog 

Lokalitet Finnfjellet er splittet opp i to 
verneforslag. 

Spillumsbekken Namsos ** 3a MB Liten Bekkekløft 
Rik fuktig skogtype 

Som en del av tidligere lokalitet Finnfjellet 
Trådragg  er til stede 

Klårtjønnhaugen Overhalla * 3a MB Liten Rike skogtyper 
Kalkskog 
Kalksjø 

Omfatter en kalksjø, som er en sjelden 
naturtype. 
Området er preget av skogbruk, og i mer urørt 
tilstand hadde verneverdi vært **/***. 
 

Jamtheimen Overhalla ** 
(***) 

3b NB Middels Rike skogtyper 
Rik sumpskog  
Svært sjeldne arter - 
taigabendellav 

Området har *** sett i sammenheng med 
Bangsjøan. 

Bangsjøan Overhalla 
Steinkjer 
Grong 
Snåsa 

** 
(***) 

3b NB 
A 

Stor Rike skogtyper 
Storområde 
Kalkskog er til stede 
Sumpskog er tilstede 
Bekkekløft 
 

Kalkskog er til stede 
Sumpskog er til stede 
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Område Kommune Verdi Skog 
Sone 

Vegeta- 
sjon 
Sone 

Mangel 
oppfyllelse

Generelle/  
regionale  mangler/ 
karakter 

Kommentar 

Merralia Snåsa *** 3b MB 
NB 

Stor Urskog/ naturlig  
dynamikk  
Urskogpreget furuskog 

 

Leirsjøen Snåsa *** 3b MB Stor Urskog /naturlig dynamikk 
Urskogpreget furuskog  
Rødlistearter –sjeldne arter 

 

Finnvolldalen/ 
Esplingdalen 
(To registrerings- 
lokaliteter som ett 
område) 

Namdalseid ** 
(***) 

1b/2a MB 
NB 
A 
 
 
 

Middels 
 

Rike skogtyper 
Urskog/naturlig dynamikk 
Storområde 
Rødlistearter 
Sumpskoger tilstede 
Gråor-heggeskog 
Fuktige skoger 
(Internasjonalt ansvar) 

Med private og tilgrensende naturreservat l har 
området trolig ***-verdi. 
 
Inkluderer privat tilbud 

Møytla Steinkjer ** 3b SB 
MB 
NB 

Middels Lavlandsskog 
Rike skogtyper  
Fuktige skoger 
Internasjonalt ansvar 
Sumpskog 
Bekkekløft 
Internasjonalt ansvar 

 

Høgmannen Steinkjer 
Verdal 

** 3b MB 
NB 

Middels Storområde 
Rike skogtyper 
Urskog/naturlig dynamikk 
Boreal regnskog i elvekløft  
(internasjonalt ansvar) 

 

Tverråa Verdal *** 3b SB 
MB 

Stor Lavlandsskog 
Rike skogtyper 
Rødlistearter – sjeldne arter 
Bekkekløft 
Regnskogarter 
Internasjonalt ansvar 

Den nordlige delen er  et privat tilbud 
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Område Kommune Verdi Skog 

Sone 
Vegeta- 
sjon 
Sone 

Mangel 
oppfyllelse

Generelle/  
regionale  mangler/ 
karakter 

Kommentar 

Ramsås 
Verdal *** 3a MB Stor Rike skogtyper 

Rødlistearter 
Kalkskog 
Kalksjø 

Grenser til Kaldvassmyra naturreservat 

Kverndalen Verdal ** 3b MB 
NB 

Liten Urskog/naturlig dynamikk 
Elvekløft 

Skog med høg produktivitet langs fuktdrag, og  
meget viktig kjerneområde i Kalvdalen, med 
gammel skog i svært fuktig miljø. 

Røkkesdalen/ 
Skogndalen 

Levanger 
Stjørdal 

** 3b MB Middels Rike skogtyper 
Høgstaudeskog 

 

Grønningen – 
Elgvadfoss 

Levanger 
Stjørdal 

* 3b MB 
NB 

Liten Rike skogtyper 
Stort område 
 
 

Området grenser til Øvre Forra naturreservat i 
nord øg øst, og er en fortsettelse av de 
økologiske strukturene her. Betydelig 
verneverdi sett i sammenheng med Øvre Forra. 

Leksa Stjørdal ** 3a MB 
NB 

Middels Rike skogtyper 
Rødlistearter 
Bekkekløft 

 

Kleppen/ 
Grønlivatna 

Stjørdal **| 3a NB Liten Rike skogtyper 
 
 

Nærhet til Nevra skogreservat er viktig 

Rennen Stjørdal ** 3a MB 
NB 

Liten Urskog  
Naturlig dynamikk 

Den generelt sjeldne naturtypen tørr 
barblandingsskog 
opptrer  
 

Torsvatnet Mosvik ** 3a MB 
NB 

Liten Urskog/naturlig dynamikk 
Rødlistearter 
Lågurtgranskog 

Området har viktig landskapsøkologisk 
funksjon som relativt urørt i en region med få 
verneområder 

Simadalen Verran ** 
 

2a NB Middels Rike skogtyper 
Rik oseanisk lauvskog 
 

 

Tjallia Lierne *** 3b NB Stor Urskog/naturlig dynamikk 
Rike skogtyper 
Rødlistearter 
 

Svært sjeldne arter –herunder Taigabendellav, 
som  er  utryddet og/eller kritisk truet i Sverige 
og Finland 
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Område Kommune Verdi Skog 
Sone 

Vegeta- 
sjon 
Sone 

Mangel 
oppfyllelse

Generelle/  
regionale  mangler/ 
karakter 

Kommentar 

Fjelløya 
(Dalbekken)  
 

Lierne *** 4c NB Middels Rike skogtyper 
Rødlistearter 
Kalkskog (bjørk). 

 

Muru Lierne *** 4c NB Stor Urskog/naurlig dynamikk 
Rødlistearter 
Sjeldne arter 
Sumpskog 

 

Skograudberget Lierne *** 4c MB 
NB 

Stor Urskog/naturlig dynamikk 
Rike skogtyper 
Sjeldne arter 
Rik sumpskog til stede 

 

Mariafjellet 
(Limingen 
statskog) 

Lierne ** 3b NB Middels Rike skogtyper  
Høgstaudeskog 

 

Båsdalen Lierne **** 3b MB Stor Urskog/ naturlig dynamikk 
Rike skogtyper 
Kalkskog (gran) 
Fosserøyksamfunn – boreal 
regnskog 
Sjeldne arter 

 

Holdeslia Lierne *** 3b/4c MB 
NB 

Stor Urskog/naturlig dynamikk. 
Rike skogtyper 

Kommunalt tilbud 

Stormyra  Grong ** 3b  SB 
MB 

Liten  Forsterkning av eksisterende naturreservat 
Privat tilbud 

Ausvassmyra Namsskogan **/***
(1c/2) 

3b NB Liten  Forsterkning av eksisterende  myrreservat 

Dale Flatanger *** 1a MB Stor Kystbarskog 
Sjeldne arter 
Internasjonalt ansvar 

Privat tilbud 
Verdisetting 1c/2 jfr. Moen 1983 

Olaengåsen Namdalseid ** 3a MB  Rike skogtyper Privat tilbud 

Skogkjerringholet Namdalseid ** 2a MB  Kystbarskog 
Internasjonalt ansvar 

Privat tilbud 
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Tabell 9.   Registreringsområder  som ikke inngår i høringsutkastet. Selv med lav verneverdi  
                 kan områdene ha kjerneområder med høy biologisk verdi. 
 
Område Kommune Verdi Kommentar 
Mellingdalen vest Namsskogan ** Ses i sammenheng med Nordland 
Finnvollen-Kjerråa Namsskogan *  
Strompedalen Namsskogan *  
Lindsetdalen Namsskogan *  
Vassbygda sørvest Nærøy ** Jfr.. prosess i Nærøy 
Folldalen Høylandet * (**) Befaring ikke gjennomført 
Olaengåsen Høylandet *  
Tunnsjøflyin Røyrvik *  
Rennselvatnet Røyrvik ** Sen registrering, umoden i prosess 
Brennmoen Grong ** Dårlig mangeloppfyllelse 
Gravdalen/ 
Barstadbøla 

Overhalla/ 
Namsos 

*  

Singsheia Namsos *  
Namsos prestegård Namsos *  
Havik skog Namsos *  
Øyingen Snåsa ** Jfr. prosess i Snåsa 
Andra Snåsa * Jfr. prosess i Snåsa 
Tjønndalen Snåsa ** Jfr. prosess i Snåsa 
Agleskogene Snåsa ** OVF-skog. Mulig oppkjøp av DN, egen 

prosess 
Lakavatnet Lierne ** Jfr. prosess i Lierne 
Berglielva Lierne ** Jfr. prosess i Lierne 
Arvasslia utv. Lierne ** Jfr. prosess i Lierne, 

(Ses i sammenheng med Holøla) 
Raudberglia/ 
Storbekken 

Lierne **** Jfr. prosess i Lierne. 
Sen registrering, 
Umoden i prosess 

Gusvatnet Lierne -  
Holøla Lierne *** Jfr. prosess i Lierne 

(Ses i sammenheng med Arvasslia utv.) 
Holmlitjønna Verdal *  
Hestådalen Verdal *  
Hoås Verdal -  
Engelsvatnet Stjørdal -  
Skatval 
statsalmenning 

Stjørdal -  

Gråvatna Stjørdal *  
Oksvoll Namdalseid ** Jfr. prosess i Namdalseid 
Sandvatnet/ 
Olvatnet 

Namdalseid/ 
Osen 

 Jfr. prosess i Namdalseid, samt Osen 

Storheia Frosta *  
Kaldal statskog Mosvik *  
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5. Hva vern innebærer – forskriftene. 
Ved vern av skog som naturreservater er det hele økosystemet og de økologiske prosessene 
som skal tas vare på.  
  
Verneformålet i de foreslåtte reservatene bygger derfor på at det skal skje en naturlig 
utvikling dvs. at de naturlige økologiske prosessene skal kunne finne sted mot en naturlig 
aldersfordeling og artssammensetning i skoglandskapet. 
 
Et vern vil dermed få konsekvenser for utnyttelsen og bruken av området. Alle tiltak som kan 
føre til endringer av naturmiljøet vil være forbudt, mens friluftsaktiviteter og annen vanlig 
bruk, som f.eks beiting, fortsatt kan gjennomføres. Dette betyr at ulike aktiviteter som 
hogster, bygging av skogsveger, vindkraftanlegg, nydyrking og lignende ikke vil være tillatt. 
En del tiltak vil være søknadspliktige. I fellesskap kan en ofte finne løsninger som gjør at 
tiltaket ikke kommer i konflikt med verneformålet og dermed kan gjennomføres. For noen av 
de søknadspliktige tiltakene kan det gis flerårige tillatelser. Vanlig ferdsel og jakt, fiske og 
bærplukking kan foregå som før.  

5.1. Forskrifter og restriksjonsnivå med kommentarer 
I kapittel 7 er det utarbeidet fredningsforskrifter for hver enkelt lokalitet.  
 
Det er lagt til grunn et restriksjonsnivå på linje med praksisen i samarbeidet med Norges 
Skogeierforbund om frivillige avtaler om vern på privat grunn, jfr. Miljøverndepartementets 
beslutning av sommeren 2008. 
 
Det er gjort tilpasninger i de enkelte forskrifter ut fra de opplysninger vi så langt har fått om 
brukerinteressene gjennom drøftinger med partene på møter og i tilbakemeldinger på den 
innledende kunngjøringen. Forskriftene er systematisk bygd opp på denne måten: 
 
A) Formalia, opplysninger og formål med vernet (§§ 1,2, ) 
B) Tiltak som ikke er tillatt. (§ 3). 
C) Tiltak som likevel er tillatt, f.eks jakt på jaktbare arter, selv om vilt er fredet i  

utgangspunktet (§ 4) 
D) Tiltak som kan omsøkes (§ 5) 
E) Hjemmel for dispensasjoner, dvs. unntak. (§ 6) 
F) Diverse opplysninger, formalia (§ 7, 8, 9). 
 
Forholdene i det enkelte område og uttalelser i forbindelse med lokal og sentral høring kan 
innebære at det gjøres tilpasninger av fredningsforskriften. Det er derfor av stor betydning at 
høringsinstansene kommer med merknader til forskriften sett i lys av forholdene i det enkelte 
verneområde. Mulighet for justeringer av fredningsforskriften må deretter vurderes opp mot 
hensynet til verneformålet i hvert enkelt tilfelle.  
 
Videre så kan fylkesmannen for enkelte områder ha gitt forhåndssignaler i forhold til enkelte 
ønsker om tiltak, for eksempel å bygge gangbro over en elv. Denne forhåndsklarering kan da 
være beskrevet i Rapporten under avsnittet ”merknader”, og er da å regne som en premiss i 
forvaltningen av området.  
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Generell kommentar til verneforskriftene: 
For å se hva vernet innebærer i hvert enkelt område må man se på de lokale forskriftene. 
Kommentarene under gjelder derfor på generelt grunnlag. 
 

Inngrep, bygninger, anlegg 
Ulike tiltak som på forskjellig vis kan endre naturmiljøet er ikke tillatt. Dette innbefatter som 
nevnt hogster, veganlegg, hyttebygging, kraftanlegg, men også tiltak som drenering, kalking, 
og gjødsling. 
 
Ett unntak i forhold til inngrep er oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn uten søknad. 
I de fleste områder kan slike settes opp til midlertidig bruk i forbindelse med storviltjakt. Med 
midlertidig bruk menes at jakttårnet kun kan stå oppe i jaktsesongen.  

Vedlikehold 
Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet er tillatt uten søknad. Med 
anlegg forstås hytter, seterbygninger, veier, broer. klopper o.l. Denne vedlikeholdsretten 
gjelder også tiltak som tillates etter fredningstidspunktet. Nybygging er ikke tillatt, heller ikke 
i tilknytning til eksisterende hytter og anlegg, og må eventuelt omsøkes. 
 
Vedlikehold av eksisterende stier er i utgangspunktet tillatt, det vil også si fjerning av greiner 
som vokser inn i stitraseen og fjerning av nedfall over stien. Er stien merket, så kan merkinga 
vedlikeholdes. 
 
Plan og bygningslovens bestemmelser, samt grunneierretten, gjelder fortsatt og i tillegg til 
disse bestemmelser. 

Plante- og dyrelivet – hogst – bålbrenning – beiting – jakt og fiske. 
Plantelivet og dyrelivet er generelt fredet. 
 
Plukking av bær og matsopp er tillatt. 
 
Jakt og fiske er tillatt etter sine respektive regelverk og administreres på vanlig måte av 
grunneier eller rettighetshaver (fjellstyre). 
 
Beiting er tillatt. For uttransport av syke beitedyr, se under kapitel om motorferdsel. 
 
Generelt vil det være et hogstforbud innenfor lokalitetene. I en del av områdene er det hytter, 
hvor hytteeierne i varierende grad har gjennomført vedhogst etter tillatelse fra grunneieren, 
Statskog. Vedhogsten er gjennomført på ulike måter. Høringsområdene er gjennomgående 
relativt store, og det foreslås derfor at hogst av ved til hytter kan fortsette, men at det må 
tilpasses i forhold til verneverdiene, eksempelvis at vedhogst ikke foretas i kjerneområdene. I 
forskriften legges det ikke opp til detaljert anvisning i det enkelte tilfelle, men at det 
utarbeides en plan, skisse i et samarbeid mellom grunneieren, hytteeieren og 
forvaltningsmyndigheten, og som deretter godkjennes i medhold av forskriften. Denne planen 
kan være svært enkel, og for eksempel anvise en radius rundt hytta (eks 100 meter), treslag 
(eks bjørk, oppvekst av lauv), ikke store trær o.s.v.  
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I større områder er det også tillatt med skånsomt uttak av virke til bruk for enkelt friluftsliv på 
stedet, det vil si for normal friluftsadferd som kvist til brenning av bål, pølsepinne, 
isfiskestikke, raie som fiskestang. Denne bestemmelsen reguleres noe i forhold til områdenes 
karakter. Eksempelvis i sterkt brukte områder og i kompakte områder kan generell 
bålbrenning være forbudt, utenom på tilrettelagte steder. 
 
I forbindelse med storviltjakt kan greiner fjernes  
 
NB! Enkelte områder har svært sårbare og svært sjeldne arter, arter som blant annet vokser på 
tørre og halvtørre greiner. Regelverket for bryting av kvist må tilpasses i forhold til dette, og 
full og detaljert oversikt vil en ikke ha på dette området før etter høringsrunden. Dette bør 
også drøftes med partene, og således vil forslag kunne bli noe endret etter høringsrunden. 

Ferdsel og friluftsliv 
Friluftsliv som ferdsel til fots, skiturer, telting er tillatt, jfr. friluftslovens bestemmelser.  
Sykkel og hest m/kjerre kan brukes på eksisterende veger, men ikke utenom. 
Riding er i utgangspunktet tillatt i de fleste områder, fordi områdene er relativt store og det er 
mye mer tråkk av elg, rein og beitedyr enn hest. Men hvis det blir mye bruk av hest på enkelte 
strekninger, så kan hestehovene trampe opp terrenget, så formulering i forskriften er 
”skånsom riding”, og det legges til grunn hvis slikt oppstår så kan situasjonen tas tak i. 
Etter friluftsloven så har man ferdselrett i forhold til grunneierinteressen mht riding etter stier 
og på snaut fjell, men det er ikke forbud mot riding utenom sti og snaufjell i utmark. 
Vanlig kløving regnes som riding. 
 
Bruk av naturreservatet til idrettsarrangement eller andre større arrangementer vil være 
forbudt. Noen telt eller en skoleklasse på undervisning er ikke vurdert som større 
arrangementer og vil være tillatt i forhold til forskriften. Bestemmelsen er heller ikke til 
hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av barnehager, ideelle lag og foreninger. 
Men hvis det er snakk om en større teltleir, så reguleres det etter søknad. 
 
Tilretteleggingstiltak, som merking, klopping og lignende reguleres etter søknad gjennom  
§ 5. I noen tilfeller kan forhåndsklarering være nevnt i Rapporten under avsnitt ”merknader”, 
og er da en premiss i forvaltningen. 

Motorferdsel 
I utgangspunktet er all motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt.  
 
I reservat med eksisterende veger, vil motorisert transport på vegen være tillatt. 
 
Der hvor det er innsjøer med motorisert ferdsel i dag, videreføres denne praksisen, slik at det 
er motorferdselsloven som gjelder, med den aktuelle kommune som myndighet. 
 
Motorisert uttransport av skadde eller syke beitedyr er tillatt uten søknad med kjøretøy som er 
skånsom mot markoverflaten, Oppsyn/forvaltningsmyndighet skal orienteres. 
 
Bruk av lett terrengkjørende beltekjøretøy for uttransport av felt storvilt er tillatt uten søknad. 
Bruk av andre kjøretøy for uttransport av storvilt, reguleres etter søknad. 
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I en del områder er det en eksisterende praksis med transport av utstyr til hytter med 
snøscooter i medhold av motorferdselslovens bestemmelser. Det er da to prinsipielt 
forskjellige situasjoner: 
 
A) Transport innen et foreslått verneområde  
B) Transport gjennom et område, transit, til bakenforliggende områder. 
 
For transport innen et område opprettholdes den vanlige praksis at transport må omsøkes til 
forvaltningsmyndigheten. Det kan da bli gitt rammetillatelse i antall turer, flerårige tillatelser 
mv. 
 
For transport gjennom et område, transit, legges det i hovedsak opp til at det godkjennes en 
trase/løype for denne transporten, og så er det motorferdselloven, dvs. den aktuelle kommune 
som er myndighet, og som regulerer omfanget av transport etter traseen/korridoren.  
 
I enkelte områder kjøres det opp skiløyper i dag. Hovedpraksis her er at det godkjennes en 
trase for formålet, og så er det motorferdselloven som regulerer virksomheten, dvs at 
kommunen er myndighet. Løypa kan godkjennes på vernekartet og er da vedtatt. Hvis løype 
ønskes flyttet, kan ny trase godkjennes av forvaltningsmyndigheten med hjemmel i 
forskriften.  
 
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag gjelder uavkortet i tillegg til disse bestemmelsene, 
og fredningsforskriftene endrer heller ikke grunneieres rett til å nekte/regulere motorferdsel på 
egen grunn. 

Reindrift 
Det legges til grunn at områdene fortsatt skal kunne brukes i reindriften. 
 
Bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift, er tillatt uten søknad med 
hjemmel i reindriftsloven 
 
Motorisert barmarkstransport i forbindelse med reindrift, vil ses i sammenheng med 
distriktsplanen og tillates og reguleres etter søknad gjennom denne der hvor det er behov for 
denne transport. 
 
Enkelte steder er det behov for rydding av trekkleier for rein. Konkrete traseer med slike 
behov vil legges inn på kart, med direkte tillatelse til rydding. 
 
Uttak av virke til tradisjonelt samisk handverk har vært et spørsmål. Dette reguleres best 
gjennom rammetillatelser via distriktsplanen, og det må unngås at særegne vekstformer og 
sårbare verdier blir utsatt. 
 
Fra distriktene er det spilt inn diverse ulike forhold under prosessen, noe som kommer fram 
bl.a. av de ulike forskrifter. 
 
I løpet av høringsperioden vil en fortsette kontakten med reindriften, med tanke på å utarbeide 
tilpassede fredningsforskrifter.  
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Miljøtilpasset reiselivsvirksomhet 
I samarbeidet med Norges Skogeierforbund om vern av privat grunn, legges etter ønske fra 
grunneieren i de fleste forskriftene inn et punkt om at ”Forvaltningsmyndigheten kan gi 
tillatelse til at reservatet brukes til miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan”. 
 
I dette høringsutkastet er dette lagt inn i noen områder etter innspill fra parter eller i områder 
som åpenbart er i en slik situasjon allerede i dag.  

Skjøtsel og forvaltningsplaner 
Fredningsformålet er knyttet opp til å frede alt naturlig dyre- og planteliv i områdene. 
Områdene skal sikres en «naturlig utvikling» uten inngrep. Skjøtsel vil derfor kun unntaksvis 
være aktuelt for å oppfylle verneformålet. 
 
I noen av områdene er det plantefelt. Disse kan det være ønskelig å fjerne eller å drive en 
spesiell skjøtsel i for å fremme verneformålet. Fremmede treslag bør fjernes raskt, da disse 
kan ha uheldig påvirkning på det naturlige plantelivet en ønsker å frede. I områder der deler er 
grøftet, kan det være aktuelt å gjenfylle disse. 
 
Etter et eventuelt vedtak om fredning av områder som er foreslått i dette verneplanutkastet, vil 
områdets grenser bli merket i marka med standardiserte grensemerker og skilt. Det kan også 
bli satt opp informasjonstavler om gjeldende verneforskrifter og avgrensning av området. Det 
vil bli opprettet oppsynsordninger for alle verneområder. 

Generelle unntaksbestemmelser 
Unntak for "vitenskapelige undersøkelser" er mest aktuelt i forbindelse med 
forskningsaktiviteter. Arbeid av "vesentlig samfunnsmessig verdi" er kun tiltak av nasjonal 
betydning. Unntaket for "andre særlige tilfeller" er en sikkerhetsventil for de tilfeller hvor det 
er snakk om små inngrep eller tiltak som er av så stor betydning for søkeren at de overskygger 
de negative konsekvenser for verneformålet. Inngrepet eller tiltaket må ikke være i strid med 
verneformålet. 

Forvaltningsmyndighet 
Fylkesmannen har tradisjonelt vært tillagt forvaltningsansvaret for verneområder i Norge. 
Direktoratet for naturforvaltning er delegert myndighet fra Miljøverndepartementet til å 
fastsette hvem som skal være forvaltningsmyndighet for områder vernet etter naturvernloven.  
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6. Økonomisk erstatning 
I 1985 ble det gitt nye regler for erstatning ved opprettelse av naturreservater og naturminner. 
Etter disse reglene har eiere og rettighetshavere i eiendom som blir fredet som naturreservat 
krav på erstatning for økonomisk tap som er en følge av vernevedtaket (naturvernlovens § 20 
første ledd).  
 
”§ 20. Eiere av og rettighetshavere i eiendom som blir fredet etter §§ 8, 9 og 11 har i samsvar 
med reglene i annet og tredje ledd krav på erstatning av staten for økonomisk tap som er en 
følge av vedtaket.  

Erstatningen fastsettes i samsvar med reglene i lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved 
oreigning av fast eiendom. Ved anvendelsen av nevnte lov § 10 er det tidspunktet for 
fredningen som skal legges til grunn.  

Blir det ved erstatningens utmåling tatt hensyn til påregnelige fremtidige bruksendringer, skal 
det ved erstatningsfastsettingen ses bort fra offentlige tilskudd som i tilfelle gis til 
bruksomleggingen. ” 

Erstatningen skal etter naturvernlovens § 20 annet ledd fastsettes etter reglene i 
vederlagsloven. Etter § 20a i naturvernloven skal krav om erstatning settes frem skriftlig for 
Fylkesmannen innen ett år etter at vedtaket ble kunngjort. 
 

6.1. Rettighetshavere på statsgrunn 
Forvaltningen på statsgrunn er sammensatt. En del av statsgrunnen i Norge forvaltes helt og 
fullt av Statskog SF. I Sør- og Midt-Norge er det imidlertid ca 27 000 km² med 
statsallmenning. I disse områdene er forvaltningen delt mellom flere organ og 
oppgavefordelingen er som følger: 
 
Statskog SF 
Statskog er grunneier og avgjør generelt forhold vedrørende grunndisponeringer. Det skal tas 
særlige hensyn til bruksrettene. Statskog SF forvalter virkesretter i samråd med 
allmenningsstyret. 
 
Fjellstyret 
Fjellstyret administrer bruksretter etter Fjelloven. I Fjellovens § 3 er fjellstyrets oppgaver 
beskrevet: ”Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i 
statsallmenningen så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal arbeide for å 
sikre at allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar næringslivet i bygda og tek vare på 
naturvern- og friluftsinteressene” 
Blant saksområdene fjellstyret har ansvar for er: Forvaltning av jakt, fangst, fiske, beite, 
setring, tilrettelegging for friluftsliv og støtte til lokal næringsutvikling. 
 
Allmenningsstyret 
Allmenningsstyret velges av - og blant landbrukseiendommene som har virkesrett i 
vedkommende statsallmenning. Styrets oppgave er å forvalte virkesretten i samråd med 
Statskog SF. 
Forholdet mellom allmenninger og virkesretter kan i grove trekk deles inn i tre typer: 
Overskuddsallmenninger – Dette er allmenninger der tilveksten er større enn virkesretten. 
Overskuddet tilfaller Statskog SF. 
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Underskuddsallmenninger – Dette er allmenninger der tilveksten er mindre enn virkesretten. 
Alt virke går da til landbrukseiendommene med virkesrett. 
Allmenninger uten virkesrett – I noen allmenninger er det ikke virkesrett og alt virke tilfaller 
Statskog SF. 
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7. Områdene. 
 
I det følgende presenteres høringsutkastet for de enkelte område gjennom beskrivelse av 
området, høringskart, forskrifter og diverse foto. 
 
Høringsutkastet er lagt inn med grenser, og eventuelt alternative grenseforslag. I to områder 
har Statskog egne alternativ til grenser. 
 
I tidligere fredninger ble grensa ofte trukket ganske smalt omkring registrert viktige 
skogbestand. I nyere fredninger tenkes mer økologisk helhet, i form av større naturlige 
landskapsrom som fungerer som økologiske helheter. Således er grenseforslagene i 
utgangspunktet trukket ut fra landskapsøkologiske premisser omkring de viktige skogbestand. 
 
De registrerte kjerneområder er vist i kartet. Kjerneområder er områder som er snevert 
avgrenset omkring den biologisk viktigste skogen. Kjerneområdene er også vedsatt med 
stjernekategorier, dvs i nivå en, to og tre stjerner (*/**/***), med tre stjerner som høyeste 
rangering. Også bokstavene A, B og C er brukt, med A tilsvarende *** og høyeste rangering. 
Kjerneområder omtales ikke systematisk i høringsutkastet, men kommer fram i den faglige 
rapporteringen. 
 
Det er vist foto fra områdene. Fotograf er ikke angitt for bilder som er tatt av fylkesmannen. 
For bilder tatt av eksterne, herunder i forbindelse med registreringene, er fotograf angitt. 
 
Alle områder foreslås som naturreservat – benevnt som ”Vernekategori NR”. 
Når det gjelder skogsoner og vegetasjonssoner, vises til forklaringer i tidligere tabeller. 
For andre forklaringer av ord og uttrykk, se kap. 8. 
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De enkelte områder 
 
Område Side 
Brekka-Tromselva 48  
Ausvassmyra  54  
Nesådalen   62  
Stormyra    69  
Finntjønndalen-Besvatnet   76  
Holmdalen   83  
Jamtheimen   90  
Klårtjønnhaugen    97  
Almdalen-Ekorndalen    104  
Finntjønnin    11  
Bangsjøan    118  
Mjøsund   125  
Nærøy prestegård    132  
Simle NR, utvidelse   139  
Fosnes prestegård    148  
Spillumsbekken    155  
Båsdalen    162  
Fjelløya   169  
Holdeslia  176  
Mariafjellet   183  
Muru  190  
Skograuberga utvidelse   197  
Tjalbekken  204  
Leirsjøen  211  
Merralia   218  
Finnvolldalen-Esplingdalen   225  
Olaengåsen   234  
Skogkjerringholet   241  
Dale   248  
Møytla   255  
Høgmannen - Høysjøen  262  
Kverndalen   272  
Ramsås   279  
Tverråa   286  
Grønningen-Elgvadfoss  293  
Røkkesdalen-Skogndalen   300  
Kleppen-Grønlivatna  307  
Leksa   314  
Rennen  321  
Torsvatnet  328  
Simadalen   335  
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Brekka-Tromselva  
Kommune: Namsskogan 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1824 I 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 
Vegetasjonsseksjon: O1-Svakt oseanisk 
Skogsone: 3b 
Areal: 5255 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 696008 7193958 
Høyde, min: 266 m.o.h. 
Høyde, max: 646 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1740-60/1, 1740-58/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regionalt verneverdig 
Intakt område med variasjon mellom fattige og rike skogtyper, flere kjerneområder, kalkrik 
skogformasjon og elvesletteskog. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området ligger omkring de øvre deler av Tromselva, fra ca 270 m.o.h. og til skogbandet, og 
består av en variasjon av gran- og furuskogsområder, bjørk i de høyere områdene og nakne 
heiområder på sidene. Østover reiser terrenget seg mot høye fjell i det nærliggende 
Tromsfjellmassivet. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Området er lite påvirket av nyere hogstinngrep, med unntak av et mindre hogstfelt i 
Todorspeten og en del hogstfelt sør i Bjønnlia. Hogstinngrepene de siste 100 år er ubetydelige 
i de viktigste kjerneområdene. Grad av mer enn 100 år gammel plukkhogst/dimensjonshogst 
varierer en del, og skogbildet er preget av eldre, mer eller mindre flersjiktet skog, med 
varierende mengde død ved, og stedvis noe innslag av nedbrutte læger. Furuskogen i vest er 
relativt lite påvirket, med et hundretalls tørrgadder og gamle gaddlæger. 
 
VERNEINTERESSER 
Området er et stort sett inntakt dalsystem, med stor variasjon og flere kjerneområder. Området 
er karakterisert av rike skogtyper (høgstaude/kalk gran- og bjørkeskog), gammel granskog av 
varierende bonitet, sumpgranskog med intakt grovvokst elveslette-granskog - en karakter som 
er sjelden på landsbasis, urskog/gammelskog av furu med stor tetthet av gadd og læger i alle 
nedbrytingsstadier, et lite parti kalkfuruskog og kalktørrberg, samt rikmyr. Området har et 
relativt høyt mangfold av arter som er knyttet til disse naturtyper, dvs kravfulle karplanter, 
kalksopper og vedboende arter knyttet til gammel granskog. 
 
De største verdiene er knyttet til kjerneområdet Langvasslia innerst i dalen, og totalt sett 
dominerer fattige vegetasjonstyper.  
Av mangler i skogvernet dekker området opp for rike skogtyper, herunder med kalk, dvs. 
høgstaude- og lågurtskoger. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
Området har spesiell faglig og pedagogisk verdi og egenart gjennom forekomst av rike 
skogtyper, elvesletteskog og gammel skog av gran og furu, med tilhørende artsmangfold. 
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ANDRE INTERESSER 
Området brukes til friluftsliv. 
Området ligger i Østre Namdal reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Fjellstyrehytte sør for Langvatnet. 
Merket sti til fjellstyrehytta, samt på østsiden av elva. 
Kraftlinjetrase like utenfor området. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
 
ARRONDERING 
En tar inn det naturlige økologiske landskapsrommet omkring Tromselva, dvs at forslaget 
følger høydene fra Todorspeten og nordøstover, og de tilgrensende bergrabber sørøst for elva 
og Langvatnet. I fohold til NINAs forslag forlenges området nordøstover mot Klimpen for å 
fange inn høgstaude-og kalkbjørkeskog. I sør avgrenses området mot hogstfeltene i Bjønnlia. 
Arrondering er god, med unntak av Bjønnlia i sør. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
60 94 727 881 5255 
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Lokalitet Brekka-Tromselva

Kartgrunnlag N50-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder

Målestokk1:        27500
Brekka-Tromselva

Kommune: Namsskogan

0 1 20,5 km
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FORSKRIFT OM FREDNING AV BREKKA-TROMSELVA NATURRESERVAT I 
NAMSSKOGAN KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1740-60/1, 1740-58/1 i kommune: Namsskogan 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5255 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:22500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Namsskogan kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
Området har spesiell faglig og pedagogisk verdi og egenart gjennom forekomst av rike 
skogtyper, elvesletteskog og gammel skog av gran og furu, med tilhørende mangfold av 
kravfulle arter. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av trevirke for enkelt friluftsliv på stedet. Bålbrenning er tillatt. Tørr gran  

og furu (gadd) skal ikke tas. 
13. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Nødvendig transport av materialer og utstyr etter fastlagt trase til fjellstyrehytte med  

beltekjøretøy på snødekket mark 
8. At grunneier (Statskog) kan utvise uttak av ved til fjellstyrehytte, etter plan. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Brekka-Tromselva 
 

 
Sjelden kalkvegetasjon i kjerneområde 5, Langvasslia. 

Parti med kalkfuruskog med rødflangre, bergrørkvein og hvitbladtistel. 
Foto: Tor Erik Brandrud. 

 
 
 

 
Langvasslia, kjerneområde 5, med frodig og rik naturskog. 

Foto: Tor Erik Brandrud 
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Ausvassmyra  
Kommune: Namsskogan 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1824 I 
Verneverdi – 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 
Vegetasjonsseksjon: O1-Svakt oseanisk 
Skogsone: 3a 
Areal: 1114 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 678712 7188206 
Høyde, min: 283 m.o.h. 
Høyde, max: 465 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1740-51/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
Utvidelse og forsterkning av eksisterende myrreservat med naturlige overgangs- og kantsoner 
av skog, samt nøkkelbiotop i skog. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Ausvassmyra ligger ovenfor Ausvatnet i Strompedalføret i Namsskogan, i overgangen 
mellom skog- og fjellterreng. 
Området omkranses av fjell nordover og østover, mens det i øst er skogåser som skille mot 
hoveddalføret langs Namsen. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Skogen i de aktuelle utvidelsesområder er av gammel karakter, med unntak helt i sørøst, hvor 
noe ungskog kommer inn. 
 
VERNEINTERESSER 
Ausvassmyra er verneverdig i kategori 1c/2 (nasjonalt/regionalt) grunnet store areal med 
ekstremrik vegetasjon. Kalkåre gjennom området gir også rik skogvegetasjon. 
Den nåværende avgrensningen er knapp, i det kantsonene og de naturlige overgangssoner 
vestover er avskjært. Forslaget innebærer dermed en forsterkning av naturreservatet, ved at de 
økologiske strukturer som omfatter en mosaikk av bekkedrag, skogdrag, myrelementer og et 
par små skoghauger tas med. 
I øst foreslås en tilgrensende bekkekløft, dokumentert som nøkkelbiotop med betydelig andel 
høgstaudeskog og lågurtskog, tatt med. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å sikre variert og uberørt myrkompleks med randsoner av skog i 
de indre deler av fylket, med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter 
og naturlige økologiske prosesser. 
  
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk interesse og egenart gjennom betydelig 
areal med ekstremrik bakkemyrvegetasjon. 
 
ANDRE INTERESSER 
Det går sti gjennom sørøstre del av området. 
Området ligger i Vestre Namdal reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Noe ungskog i sørvestre del av nytt område 
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PLANSTATUS  
Eksisterende naturreservat, samt LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
 
ARRONDERING 
Utvidelsen østover tar med bekkekløft ca til grense for ungskog. 
Vestover legges grensa litt opp i berglia ovenfor myra. 
Grensa i øverkant og nedre kant av reservatet beholdes. 
Arrondering er god. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
19 292 215 525 1114 
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Ausvasstormyra  NR

Lokalitet Ausvassmyra

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        12500

Kommune: 
Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder
Eksisterende verneområde
Sti

Namsskogan

0 0,25 0,5 km

Ausvassmyra
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FORSKRIFT OM FREDNING AV AUSVASSMYRA NATURRESERVAT I 
NAMSSKOGAN KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1740-51/1 i kommune: Namsskogan 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1114 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:3500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Namsskogan kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et variert og uberørt myrkompleks med randsoner av 
skog indre deler av fylket, med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, 
arter og naturlige økologiske prosesser. 
  
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk interesse og egenart gjennom betydelig 
areal med ekstremrik bakkemyrvegetasjon. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt.  
7. Riding er forbudt utenom stien gjennom området. 
8. Bålbrenning er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Ausvassmyra 
 

 
Bekkekløft ved reservatet. 

 
 
 

 
Overgangssone i kanten av reservatet. 
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Nesådalen  
Kommune: Grong 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1824 II 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: A 10,6% / NB 37,6% / MB 
51,8% 
Vegetasjonsseksjon: O1-Svakt oseanisk 
Skogsone: 3a, 3b 
Areal: 27842 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 682865 7163958 
Høyde, min: 220 m.o.h. 
Høyde, max: 670 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1742-50/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regionalt verneverdig. 
Helhetlig, meget velarrondert dalføre med gode kvaliteter knyttet spesielt til gammel, 
urskognær granskog, med alder opp til 350- 450 år. Totalt sett domineres området av glisne 
furubestand i alder inn til 200 år. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området utgjør et helhetlig, åpent dalføre fra enden av Nesådalsvegen og inn til nedre 
Nesåvatnet. Dalen er åpen, med relativt slak profil i bunnen, mens det er mer eller mindre 
bratt opp til fjella i nord og sør. I vest finnes et markert parti med elveholmer og sidevannløp 
med kantskoger og tidvis flommarkskog. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Det er registrert svært gammel og urskognær gran i kjerneområde 1, med registrert alder i 
spektret 350-450 år. Denne lokaliteten er en sjeldent godt utviklet gammelskog i en region 
som ellers er meget hardt påvirket. Totalt sett domineres området av glissen furubesetning 
med god aldersspredning opp til 150-200 år. Dimensjonene er forholdsvis små. Gamle stubber 
etter tidligere gjennomhogster finnes spredt, og siste gjennomhogst var antakelig for ca 100 år 
siden. 
 
VERNEINTERESSER 
Nesådalen er et meget velarrondert dalføre med gode kvaliteter spesielt knyttet til gammel 
granskog, og det er ikke mange intakte skogområder i Midt-Norge i svakt oseanisk 
vegetasjonsseksjon som er såpass gamle.  
Artsmangfoldet er middels godt utviklet,  grunnet en brukbart utviklet flora knyttet til gammel 
gran, herunder arten trollsotbeger. Området er viktig som et intakt dalføre uten nyere tekniske 
inngrep. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med sitt 
biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom forekomst 
av spesielt gammel granskog, bl.a. med arten trollsotbeger, og har egenart som et helhetlig, 
intakt dalføre uten nyere tekniske inngrep. 
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ANDRE INTERESSER 
Området brukes til friluftsliv, bl.a i forbindelse med fjellstyrehytter. 
Det er transport gjennom området til fjellstyrehytter ved Nesåvatna. 
Området ligger i Østre Namdal reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det står ei hytte eid av Harran Fjellstyre ved Finnsela, samt gangbro over elva vest i dalen. 
Like øst for ømrådet har fjellstyret hytte bl.a. ved Nedre Nesåvatn. 
Skogsbilveger går inn til grensa for området, og det er gammelt dyrkingsfelt ved området. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
 
ARRONDERING 
Grensa følger høydelinjer i snaufjellet i nord, øst og sør. 
I vest grenser området mot kulturskoger, og her inngår av arronderingsmessige årsaker noen 
ungskogfelt. Grensa trekkes utenom Solemssetra. Elveholmene og de varierte kantskog- og 
flommarksskogsystemene langs dyrkingsfeltet i ytre del tas med. Arrondering er god helhetlig 
sett, men har tilpasninger i forhold til bruksområder i vest. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
158 482 3693 4333 27842 
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Lokalitet Nesådalen

Kartgrunnlag N50-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Tegnforklaring

Kjerneområder
Andre områder i høringsforslag
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Nesådalen
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FORSKRIFT OM FREDNING AV NESÅDALEN NATURRESERVAT I GRONG 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1742-50/1 i kommune: Grong 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 27842 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:32500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Grong kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt område med naturskog med sitt 
biologiske mangfold i form av naturtyper, økosysteme , arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning gjennom forekomst av gammel 
skog under naturlig dynamikk og spesielt gammel granskog. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
 
 
 
 

64



§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og furu  

(gadd) skal ikke tas. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. At grunneier (Statskog) kan utvise uttak av ved til fjellstyrehytter i området, etter  

plan. 
8. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til fjellstyrehytter i området med 
beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trase. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Nesådalen 
 

 
Gammel gran i alder 350 – 450 år i kanten av kjerneområde 2, nært Solemsmosetran. 

Foto: Kim Abel. 
 
 

 
Midtre del av Nesådalen med Storholmen.   

Furuene i forgrunnen har alder opp til 300 år. 
Foto: Jon T. Klepsland. 
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Stormyra  
Kommune: Grong 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1823 IV 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: MB 39,3% / SB 60,7% 
Vegetasjonsseksjon: O1-Svakt oseanisk 
Skogsone: 3b 
Areal: 1445 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 668060 7147586 
Høyde, min: 151 m.o.h. 
Høyde, max: 444 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1742-28/2, 1742-25/15 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regional verneverdi. 
Utvidelse og forsterkning av eksisterende myrreservat med større kantsone og gammel skog 
som frivillig tilbud fra grunneier. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Stormyra er et eksisterende myrreservat med mange ulike myrelementer, og smale kantsoner. 
Øst for myrflata reiser terrenget seg svært bratt oppover mot fjellet. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Området er generelt mye hogstpåvirket, både i nyere og eldre tid. De mest sentrale deler av 
arealet, dvs sørøst og nordøst for Stormyra naturreservat er likevel uten omfattende nyere tids 
hogstinngrep og fremstår derfor med naturskogspreg. Det meste av skogarealet er lav-
produktivt og ofte glissent tresatt. De mest produktive arealene er et par mindre granbestand 
på myrholme innenfor myrreservatet og i en liten bekkedal i utvidelsesforslaget. Disse er 
svakt aldersspredd, sterkt dominert av trær i 120-års alderen, og temmelig tett bestokket. 
Furublandingsskogen sør for Stormyra har en gjennomsnittlig noe bedre aldersstruktur og 
høyere tetthet av viktige menter/ nøkkelelementer sammenlignet med barblandingsskogene på 
åsen nordøst for myrreservatet. Aldersspredningen (gjelder furu) er for mye av arealet rimelig 
god inntil ca 130-150 år, med spredte eldre trær inntil ca 200 år. I partier inngår en del 
gammel greinløs gadd, som trolig er etterlevninger etter skogbrann. Yngre gadd er sjelden. 
 
VERNEINTERESSER 
Stormyra har i seg sjøl regional verneverdi som et myrområde med mange ulike myrelementer 
som flatmyr, strengblandingsmyr, kanthøgmyr, plan ombrotrof myr og  bakkemyr. De 
tilgrensende skogområder kjennetegnes av lavproduktiv, åpen barblandingsskog hvor myr og 
myrskog utgjør store areal. Avgrensingsforslaget utgjøres i all hovedsak av utbredte og 
vanlige skog- og vegetasjonstyper typiske for regionens høyereliggende areal. 
Utvidelsesforslaget vil sikre randarealer omkring eksisterende myrreservat mot hogst og andre 
inngrep og dermed sikre reservatet mot negative kanteffekter. Større areal gammelskog vil 
åpenbart også være positivt for arealkrevende arter tilknyttet eldre barskog. For 
kontinuitetskrevende habitatspesialister fremstår furuskogsområdene sør for myrreservatet og 
de produktive granskogsbestandene i nordvest (inkludert myrholmene) som viktigst. Det er to 
kjerneområder, begge i verdi B. Samlet vurderes området regionalt verneverdig. 
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FORMÅL 
Formålet med naturreservatet er å sikre variert og uberørt myrkompleks med randsoner av 
skog i midtre deler av Namdalen, med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, 
økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig betydning og egenart som ei stor myr med mange ulike 
myrelementer (flatmyr, strengblandingsmyr, kanthøgmyr, plan ombrotrof myr, bakkemyr), 
samt forekomst av naturskog med tilhørende gammelskogarter. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området ligger i Luru reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det går kraftlinje gjennom den sørlige delen av området. 
 
PLANSTATUS  
Utvidelsesområdet er LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Seterstien i den østlige delen brukes for bla. til utfrakt av elg. 
 
ARRONDERING 
Området arronderes mot eiendomsgrense i øst, og på fururabb- og myrplatåene i sør. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
3 205 967 1176 1445 
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Stormyra  NR

Lokalitet Stormyra

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        12500

Kommune: 
Tegnforklaring
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FORSKRIFT OM FREDNING AV STORMYRA NATURRESERVAT I GRONG 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1742-28/2, 1742-25/15 i kommune: Grong 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1445 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:12500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Grong kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å å sikre variert og tilnærmet uberørt myrkompleks med 
randsoner av skog i midtre deler av Namdalen, med sitt biologiske mangfold i form av 
naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig betydning og egenart som ei stor myr med mange ulike 
myrelementer, samt forekomst av naturskog med tilhørende gammelskogarter. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12.Brenning av bål med medbrakt ved eller forsiktig bryting av kvist for brenning av bål. 
Tørrgran og tørrfuru (gadd) skal ikke tas. 
13. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
14. Vedlikehold av eksisterende setersti, jfr kart. 
15. Vedlikehold, oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og  

økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i  
    forhold til fredningsformålet.  
16. Rydding av eksisterende kraftlinjetrase. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Bruk av reservatet til miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av  

forvaltningsmyndigheten, jfr 7. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Stormyra 
 

 
Nordøstre del av Stormyra med den bratte tilgrensende åsen. 

 
 
 
 
 

 
Ganske produktiv og noenlunde dødvedrik granskog i kjerneområde 2. 

Begge foto: Jon T. Klepsland. 
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Finntjønndalen-Besvatnet  
Kommune: Grong, Høylandet, Namsskogan 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1824 III 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: A 25,9% / NB 74,1% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3a 
Areal: 29382 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 669206 7179589 
Høyde, min: 251 m.o.h. 
Høyde, max: 815 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1740-52/1, 1743-76/4, 
1742-47/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regionalt verneverdig 
Område med mye rik skogvegetasjon i området Besvatnet/Skåltjørnhaugen, dvs 
høgstaudeskoger som flere steder er tydelig påvirket av kalkrike sig. Ved Skåltjørnhaugen er 
det også skog av naturskogkarakter. For øvrig et helhetlig dalføre, og mest skrinnere 
skogtyper. 
Området rundt Besvatnet er et privat tilbud. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området utgjør tre dalløp, samt skogområdet rundt Besvatnet. De tre dalområdene er en 
ganske smal nordgående skogkledd dal langs elva Besa, som etter samløpet mellom Besa og 
Finntjønnelva går over i den sørgående Finntjønndalen, som har en mosaikk av 
skogbestander, myr og etter hvert fjellterreng. I øst ligger Ådalen, med relativt bred dalprofil 
mellom fjell. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Områdene rundt Besa, Besvatnet og nord for Skåltjønnhaugen består i betydelige areal med 
rike vegetasjonstyper, herunder høgstaudegranskog. Oppover i Finntjønndalen blir skogen 
mer triviell. Området bærer i ganske betydelig grad preg av tidligere tiders plukkhogster, med 
sparsom kontinuitet og begrenset med død ved. Det er noen hogstflater i området ved 
samløpet Besa og Finntjønnelva, samt i selve Ådalen. Furuskog er begrenset til skrinne 
rygger. 
I kjerneområdene har skogen eldre- og mer naturskogpreg. Bjørk er også tydelig til stede. 
 
VERNEINTERESSER 
Området har ganske mye høgstaudegranskog, delvis tydelig preget av kalkrike sig, og her 
finnes arter som kranskonvall, turt og gulsildre.  Høgstaudeskogen nord for Skåltjønnhaugen 
er også eldre skog av naturskogkarakter. Området dekker mangelkriteriet rike skogtyper 
ganske godt. Området har således klar regional verneverdi basert på områdets rike vegetasjon 
i området Skåltjørnhaugen. De skogfaglige verdier blir skrinnere i Finntjønndalen, men 
helhetlig sett danner området et relativt urørt dalsystem opp til skoggrensa. 6 kjerneområder 
er beskrevet i lokaliteten. 
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FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom forekomst 
av kalkpåvirket høgstaudevegetasjon og gammel skog. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området brukes til friluftsliv. 
Grunneieren leier ut jakt på privat terreng rundt Besvatnet. 
Området ligger i Vestre Namdal reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det går stier inn til Besvatnet, med noe tilrettelegging, f.eks bro. 
Mindre hogstfelt finnes nordøst for Skåltjørnhaugen og i Finntjønndalen. Det er tre hytter ved 
Besvatnet. 
Grunneier har planer for utvidelse av sin hytte. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplanene. 
 
MERKNADER 
Det private tilbud er med på høringen fordi Statskogsaken går nå, og grunneieren vil vurdere 
saken helhetlig når høringen er over. 
Grunneier har hatt tillatelse til en årlig transport av utstyr inn til hytta i forbindelse med utleie 
av jakt. 
 
ARRONDERING 
Det helhetlige landskapsrommet rundt Besa og Besvatnet tas med, likedan landskapsrommet i 
Finntjønndalen. I Ådalen begrenses området mot de omfattende hogstfeltene nordøst i dalen. 
NINA har foreslått Ådalen og området langs Besa som primæralternativ. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
279 2431 2246 4956 29382 
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Lokalitet Finntjønndalen - Besvatnet

Kartgrunnlag N50-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder

Målestokk1:        50000
Finntjønndalen - Besvatnet

Kommune: Grong, Høylandet, Namsskogan

0 1 20,5 km
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FORSKRIFT OM FREDNING AV FINNTJØNNDALEN-BESVATNET 
NATURRESERVAT I GRONG, HØYLANDET, NAMSSKOGAN KOMMUNE I 
NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1740-52/1, 1743-76/4, 1742-47/1 i kommune: 
Grong, Høylandet, Namsskogan 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 29382 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:42500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Grong, Høylandet, Namsskogan kommune, hos 
Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom forekomst 
av kalkpåvirket høgstaudevegetasjon og gammel skog med sitt tilhørende artsmangfold. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørrgran og  

tørrfuru (gadd) skal ikke tas. 
13. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7.  At grunneierne kan utvise uttak av virke for ved til hytter i området, etter plan godkjent av  

forvaltningsmyndigheten. 
8.  Bruk av reservatet til miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av  

forvaltningsmyndigheten, jfr 7. 
9. Transport av utstyr gjennom området til hytter ved Besvatnet med snøscooter på snødekket  

mark etter fastlagt trase. 
10. Planlagt utvidelse av grunneiers hytte på vestsiden av vatnet. 
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For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Finntjønndalen-Besvatnet 
 

 
Skogen langs Besa, kjerneområde 1. 

Foto: Jon T. Klepsland 
 
 

 
Frodig  skog. 
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Holmdalen  
Kommune: Høylandet 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1824 IV 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: MB 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 2a 
Areal: 2585 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 657733 7202367 
Høyde, min: 71 m.o.h. 
Høyde, max: 227 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1743-108/2 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regionalt verneverdig. 
Lavtliggende skogareal, svært rike typer (gråor-almeskog og rike granskoger), fuktig preg, 
nært boreal regnskog. Utgjør en del av et helhetlig dalføre med denne karakter, hvorav en 
parsell allerede er vernet etter frivillig privat tilbud. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Holmdalen er en relativt trang øst-vestgående dal på sørvestsida av Follafjorden i Høylandet 
og Nærøy kommuner. Nordsida av dalen er svært bratt med rike bergarter, mens sørsida 
preges av hardere, fattigere og mindre eroderte bergarter. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Nordsida av dalen er preget av svært rike skogsamfunn, delvis med innslag av edellauvskog 
(almeskog/gråor-alm-seljeskog). Granskogen dominerer.  
Sørsida av dalen består av fattige vegetasjonstyper. 
 
Området er noe påvirket av tidligere plukkhogst, men det er svært lite nyere inngrep, og er 
med unntak av et plantefelt på en rygg mot Holmtjønna, knapt påvirket av moderne skogbruk. 
 
VERNEINTERESSER 
Området har sjeldne og spesielt verdifulle skogtyper for denne regionen, med et tilnærmet 
sammenhengende belte av gråor-almeskog og boreal bjørkeskog, og med svært rik epifyttisk 
lavflora knyttet til lauvtrær. Området har svært fuktige skogtyper, nært kystbarskog med 
artsrikt lungeneversamfunn. Området har også lågurtgranskog med sjeldne sopparter, rikmyr 
og et større, rikt våtmarksområde. I seg sjøl er området karakterisert som regionalt 
verneverdig, men hele Holmdalen sett under ett kvalifiserer trolig til nasjonalt verneverdig. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som en lavtliggende, 
gammel, svært fuktig og rik skog med sitt tilhørende artsmangfold av kravstore arter. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området ligger i Vestre Namdal reinbeitedistrikt. 
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TEKNISKE INNGREP 
Spor etter gammel kjerreveg, nesten helt forfalt, går gjennom området. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
 
ARRONDERING 
Grenseforslaget trekkes på begge sidene av dalen for å få med et helhetlig økologisk 
landskapsrom for et reservat. Grensa trekkes med ett alternativ sørvestover mot statsgrensa. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
263 356 262 881 2585 
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1

Lokalitet Holmdalen

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        12500

Kommune: 

Tegnforklaring

Alternativ grense
Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder

Høylandet

0 0,25 0,5 km

Holmdalen
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FORSKRIFT OM FREDNING AV HOLMDALEN NATURRESERVAT I 
HØYLANDET KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1743-108/2 i kommune: Høylandet 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2585 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:6000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Høylandet kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som en lavtliggende, 
gammel, svært fuktig og rik skog med sitt tilhørende mangfold av kravfulle arter. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Forsiktig bryting av kvist for enkelt friluftsliv på stedet, herunder bål. 
13. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser 
14. Motorisert uttransport av tømmer fra bakenforliggende områder på snødekket mark og  

som ikke setter vesentlige spor i terrenget. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Holmdalen 

 

 
Våtmarker i søndre del av området. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lauvskogli med almetrær. 
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Jamtheimen  
Kommune: Overhalla 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1723 I 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3b 
Areal: 6982 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 640942 7138987 
Høyde, min: 193 m.o.h. 
Høyde, max: 559 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1744-87/1, 1744-32/28 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regionalt verneverdig. 
Område med sjelden kompakt, relativt gammel skog i et område forøvrig preget av 
omfattende skogbruk. Betydelig varisjon, hyppig opptreden av høgstaudeskog nederst i lier, 
noe sumpskog og et stort antall kjerneområder (10 stk). Sett i sammenheng med Bangsjøan er 
verneverdi trolig nasjonal - ***. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området ligger på sørsida av Rongvatnet i skog- og fjellområdene i de sørlige delene av 
Overhalla kommune, og består overveiende av de skogrike liene mellom Rognvatnet og fjellet 
Skardaksla, samt noe areal som drenerer mot vatna Trekvitla og Sandtjønna. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Området karakteriseres av tunge kompakte granskoger, i overaldrig aldersfase og 
oppløsning/forfallsfase. Skogen er stort sett flersjiktet, men har få svært gamle trær. Ren 
furuskog finnes i myrlendt terreng og på koller med liten løsmassedekning. 
 
VERNEINTERESSER 
Jamtheimen er et relativt urørt område med en sjelden stor enhet sammenhengende produktiv 
skog, som er uten nyere hogstinngrep. Området har et stort antall kjerneområder, har relativt 
hyppig opptreden av høgstaudeskog nederst i liene, og noe sumpskog. Kravfulle og rødlistede 
arter av skorpelav, blad- og busklav er registrert, noe som er verdifullt, selv om opptreden er i 
moderate populasjoner. Av arter kan nevnes trådragg, duftskinn og gammelgranskål. Spesielt 
nevnes taigabendellav. Området vil på sikt kunne utvikle betydelige verdier av 
fuktighetskrevende arter på gamle trær. Kjerneområde 10 har langt framskreden 
naturskogtilstand. Av mangler i barskogvernet dekker området først og fremst opp for rike 
skogtyper. Sett i sammenheng med Bangsjøan er verneverdi trolig ***-nasjonal, da de to 
områder har komplementære verdier. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har særlig vitenskapelig og pedagogisk betydning som et sammenhengende område 
med gammel skog, herunder rike skogtyper og sårbare arter i tilknytning til dette. 
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ANDRE INTERESSER 
Området brukes til friluftsliv og beite. 
Området ligger i Østre Namdal reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det er 4 hytter tilknyttet området ved Rognvatnet, herunder gjerder mellom hytteeiendommer 
og beiteområdet. 
Det går merket sti mellom området og over til Sandvatna. Merkingen er delvis under forfall. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
 
ARRONDERING 
Området arronderes stort sett etter eindomsgrensa til statskogen, med unntak i nordvest hvor 
grensa trekkes litt inn på Vesterå og Landegod statsalmenning. Av praktiske grunner trekkes 
grensa utenom tre av hyttene. Området knyttes sammen med Bangsjøan via skogene øst for 
Trekvitla. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
292 1512 2760 4564 6982 
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Lokalitet Jamtheimen

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        22500

Kommune: 

Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder

Overhalla

0 0,25 0,5 km

Jamtheimen
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FORSKRIFT OM FREDNING AV JAMTHEIMEN NATURRESERVAT I 
OVERHALLA KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1744-87/1, 1744-32/28 i kommune: Overhalla 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6982 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:20000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Overhalla kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har særlig vitenskapelig og pedagogisk betydning som et sammenhengende område 
med gammel skog, herunder rike skogtyper og sårbare arter i tilknytning til dette. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Forsiktig bryting av kvist for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. 
13. Transport med snøscooter korteste vei mellom reservatgrense (Rognvatnet) og opp til  

hytte (Jamtheimen), jfr motorferdselslovens bestemmelser. 
14. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. At grunneier (Statskog) kan utvise uttak av ved til hytter i området, etter plan. 
8. At hytteeiere kan sette opp sperregjerde mot hytter for storfe. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 

94



 
Foto Jamtheimen 

 

 
Naturskog i kjerneområde 8, Litjåa. 

Foto: Arne Heggland. 
 
 
 

 
Fuktig granskog i bekkedal. Kjerneområde 8. 

Foto: Arne Heggland. 
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Klårtjønnhaugen  
Kommune: Overhalla 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1923 I 
Verneverdi * 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: MB 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3a 
Areal: 435 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 634023 7141356 
Høyde, min: 170 m.o.h. 
Høyde, max: 229 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1744-87/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
* - lokalt verneverdig. 
Liten lokalitet med kalkgrunn, kalkvegetasjon, fredete arter og kalksjø, betydelig påvirket av 
skogbruk. 
I naturtilstand kunne verneverdi blitt vurdert til **/***. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Objektet omfatter en liten kalksjø og tilgrensende kalkrikt område nord for innsjøen Storsøyn 
i de sørlige skog- og fjellområdene i Overhalla. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Skogen i dette området er overveiende hardt påvirket, hvor de rikere markslagene domineres 
av ungskog, mens fattigere partier har mer av eldre, vanlig gammelskog som er fattig på 
viktige strukturer og nøkkelelementer. Småbregneskog er vanligste vegetasjonstype. Et eldre 
restareal av gammel kalkskog finnes. Da den aktuelle sør- og østskråningen er temmelig 
grunnlendt, begrenser det tettheten av skogen, og mange arter finnes selv om det er karakter 
av ungskog 
 
VERNEINTERESSER 
Området er spesialområde for kalkskog, og et relativt varmt lokalklima gir rik flora som er 
bevart i sørskråninger, bl.a. med forekomster av marisko, rødflangre, korsved, trollbær, og 
mye liljekonvall. Klårtjønna er en dyp kalksjø, med blått klart vatn, og antas å ha sjeldne og 
spesielle arter som lever i kalksjøer (kransalger, insekter). Kalksjøer er sjeldne naturtyper 
nasjonalt. Det er utsatt fisk i sjøen, noe som trolig har utarmet det stedegne kalkpåvirkede 
biomangfoldet innenfor dyrelivsfaunaen. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med med sitt biologiske mangfold i form 
av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesielt vitenskapelig pedagogisk betydning og egenart gjennom kalkvegetasjon 
og tilstedeværelse av kalksjø. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området ligger i Østre Namdal reinbeitedistrikt. 
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TEKNISKE INNGREP 
Området er skogbruksdrevet, og det er omfattende hogstinngrep sentralt i området, med en 
tilstand av relativt tett ungskog i en blanding av lauv- og baroppslag. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Hvis området ikke hadde vært påvirket av hogst, kunne verneverdi vært **/***. Den 
omfattende hogsten har for tiden redusert verdien betydelig. Omfattende tynning og skjøtsel 
er påkrevet for å ivareta områdets kalkrike plantevegetasjon. Skjøtsel er initiert og startet av 
Overhalla kommune/Midtre Namdal Region. 
 
ARRONDERING 
Forslaget følger stort sett NINA-skissen, som omfatter kalksjøen og de nære omkringliggende 
områder. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
66 183 75 324 435 
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Lokalitet Klårtjønnhaugen

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        10000

Kommune: 

Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder

Overhalla

0 0,25 0,5 km

Klårtjønnhaugen
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FORSKRIFT OM FREDNING AV KLÅRTJØNNHAUGEN NATURRESERVAT I 
OVERHALLA KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1744-87/1 i kommune: Overhalla 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 435 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1:7500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Overhalla kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et særegent skogområde med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesielt vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom 
kalkvegetasjon, herunder fredete arter, og forekomst av kalksjø. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
7. Bålbrenning er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Klårtjønnhaugen 
 

 
Rødflangre i kalkgranskog, Klårtjønnhaugen. 

Foto: Tom Hellik Hofton. 
 
 

 
Klårtjønna er en kalksjø, en sjelden naturtype. 
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Almdalen-Ekorndalen  
Kommune: Overhalla, Namsos 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1724 II 
Verneverdi **** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: A 20,2% / NB 73% / MB 6,8% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 2a 
Areal: 30008 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 638813 7166933 
Høyde, min: 19 m.o.h. 
Høyde, max: 586 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1703-67/1, 1703-4/1, 
1744-88/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
**** - nasjonal verneverdi, svært viktig område 
To tilgrensende urørte dalfører, hvor spesielt Almdalen har svært stor verdi, med stor 
variasjon av skogtyper, svært spesiell og verdifull boreal regnskog, med regnskog i mange 
utforminger, stor andel rike skogtyper og svært rikt og spesielt biologisk mangfold. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Dette omfatter dalførene Almdalen og Ekorndalen, som strekker seg mellom Botnan i Namsos 
kommune og innover mot Overhalla. Området omfatter en gradient fra havnivå til snaufjell, 
strekker seg østover mot vannskillet mot innlandet, og områdene har stor variasjon i 
eksposisjon, rikhetsgrader og vegetasjons- og naturtyper. 
Almdalen er svært trang med bratte dalsider, Ekorndalen er videre og har bredere dalbunn, 
med bratt stigning opp mot snaufjell i sør. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Det er relativt stor andel tunge og kompakte skogtyper. Mye av skogen er eldre naturskog, 
men dog påvirket, relativt strukturfattig og har dårlig kontinuitet i død ved. Generelt 
dominerer en kompakt alderfase med moderat flersjiktning og trealdre på 100-130 år, delvis 
opp til 300 år. Et karaktristisk trekk i de midtre og ytre deler av Almdalen er et jevnt innslag 
av lauvtrær, herunder edellauvskog, noe som gir et svært variert skogbilde. 
 
VERNEINTERESSER 
Almdalen/Ekorndalen er intakte daler, med stort areal, svært stor økologisk variasjon, med 
mange skogtyper fra sørboreal til lavalpin sone, herunder både lauvskoger og barskoger, 
flommarkskog, mye rike vegetasjonstyper. Klimaet er fuktig, noe som gir meget særegne og 
spesielle regnskogmiljø. Området har et svært rikt og særegent artmangfold, med bl.a svært 
rike lobarion-samfunn. Her finnes et av de største intakte områder med boreal regnskog i 
landet, og en dal som strekker seg rimelig urørt frå sjøen og opp mot fjellet. Området 
oppfyller en rekke mangelkriterier.  
Vurdert hver for seg forsvarer Almdalen **** og Ekorndalen **. Sistenevnte har betydelig 
mindre variasjon enn Almdalen, men karakteriseres av svært fuktige vegetasjonstyper med 
rikelige mengder lav på trærne. 
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FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har særlig vitenskapelig og pedagogisk verdi gjennom stor variasjon, gammel skog 
og sjeldne naturtyper som kystbarskog med sitt tilhørende biologiske mangfold, herunder 
gullprikklav, skorpefiltlav og trådragg. 
 
ANDRE INTERESSER 
Deler av området, samt tilgrensende områder, brukes til friluftsliv. 
Overhalla fjellstyre krysser området ved transport til fjellstyrehytte i Salfjella. 
Det er skisser til vindkraftanlegg i tilgrensende fjellområder i nord og sørøst. 
Området ligger i Vestre Namdal reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Gammel driftsveg gjennom Almdalen. Vegen er under forfall og vil ikke bli vedlikeholdt.  
Gammel seter beliggende i Overhalla kommune, Solumsseteren. 
 
PLANSTATUS  
LNF-områder i kommuneplaner.  
Eksisterende naturreservat i området, 800 da stort. 
 
MERKNADER 
Deler av området eies av Staten v /Direktoratet for naturforvaltning. 
 
ARRONDERING 
Begge dalførene arronderes ca til vannskillet. Arrondering er god. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
593 1945 3415 5954 30008 
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Lokalitet Almdalen-Ekorndalen

Kartgrunnlag N50-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008

Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder
Eksisterende verneområde

Målestokk1:        75000 Almdalen-Ekorndalen

Kommune: Overhalla, Namsos

0 1 20,5 km
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FORSKRIFT OM FREDNING AV ALMDALEN-EKORNDALEN 
NATURRESERVAT I OVERHALLA, NAMSOS KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG 
FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1703-67/1, 1703-4/1, 1744-88/1 i kommune: 
Overhalla, Namsos 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 30008 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:60000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Overhalla, Namsos kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har særlig vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom stor variasjon, 
rike naturtyper, gammel skog og sjeldne naturtyper som kystbarskog med sårbare og sjeldne 
arter. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende kjerreveg er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørrgran og tørrfuru (gadd)  

skal ikke tas.  
13. Transport av ved, materialer og utstyr gjennom området til fjellstyrehytte i Alm- og  

Ekorndal statsalmenning med beltekjøretøy på snødedekket mark etter  
    fastlagt trase godkjent av forvaltningsmyndigheten, følger motorferdselslovens  

bestemmelser, jfr § 5. 
14. Skånsom riding er tillatt, jfr. friluftslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Almdalen 
 

 
Lungenever og sølvnever på grangreiner. 

 
 
 
 

          
T. v: Gråor-almeskog i kjerneområde 2. 
T. h: Oversiktsbilde.  
Alle  foto: Tom Hellik Hofton. 
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Finntjønnin  
Kommune: Overhalla, Namsos 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1723 I 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 93,7% / MB 6,3% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3a 
Areal: 5374 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 631306 7142054 
Høyde, min: 188 m.o.h. 
Høyde, max: 486 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1744-87/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regional verneverdig. 
Forslag konsentrert rundt- og basert på tre kjerneområder, med relativt gammel skog, areal 
med rike skogtyper som storbregnegranskog, høgstaudeskog og innslag av edellauvskog. 
Området har viktig landskapsøkologisk funksjon i et distrikt preget av meget omfattende 
hogstpåvirkning. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området ligger i de svært kuperte områdene i grenselandet mellom Overhalla og Namsos, og 
består av områder i sørhellingen av fjellmasssivet Finnfjellet. Det foreslåtte området er et 
redusert omfang av lokaliteten Finnfjellet beskrevet og foreslått av NINA. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Området karakteriseres av tre kjerneområder, med mellomliggende strekninger av glissen 
skog, som mest består av furu på fattig mark. Kjerneområdene har naturskogpreg, mens 
skogen forøvrig i området er sterkt påvirket av gjennomhogster. Særlig skiller Finntjønnin-
området seg ut ved at skogen er bra produktiv, kraftig og grovvokst, med innslag av en del 
død ved. Omkring Flisinghatten er mye av granskogen gått i oppløsning etter stormfellinger, 
har et variert og sjiktet skogbilde, samt et bra innslag av eldre lauvtrær. 
 
VERNEINTERESSER 
Naturverdiene er særlig knyttet til at resten av landskapet i regionen er svært hardt påvirket av 
hogst. Det er tre kjerneområder av ulik karakter. Kjerneområde Finntjønnin er ganske stort og 
har store areal fuktig og rik storbregneskog, samt høgstaudeskog langs bekker og søkk. 
Kjerneområdet Flisinghatten har svært rik vegetasjon, med innslag av almetrær, og 
storbregnskog og høgstaudeskog, mens kjerneområde Pikhaugen SV omfatter tung, gammel 
og fuktig skog i to bekkedaler/bekkesøkk. Området har ganske rik karplanteflora, mens 
artsmangfoldet knyttet til gammel granskog er sparsomt, noe som bl.a, skyldes det omfattende 
skogbruket. Langs kanten av produktive granlier er det innslag av rikmyr.  Området har viktig 
landskapsøkologisk funksjon i et område preget av omfattende skogbruk, og har innslag av 
mer spesielle kvaliteter i kjerneområdene. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart gjennom bestand av rike 
skogtyper og gammel skog under naturlig dynamikk, i et område sterkt preget av skogbruk. 
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ANDRE INTERESSER 
Området brukes til friluftsliv. 
Området ligger i Østre Namdal reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Hytte ved Finntjønnin. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Området er en redusert utgave av forslag fra NINA i rapport 151, konsentrert rundt 
kjerneområdene Flisinghatten, Finntjønnin og Pikhaugen SV. 
 
ARRONDERING 
Området arronderes omkring de tre nevnte kjerneområder. Arrondering er middels, idet halve 
lokaliteten ved Flisinghatten ligger på privat grunn og er utenfor, og det ikke er åpenbart gode 
sammenhengende landskapsdrag mellom kjerneområde ved Flisingen og de to andre 
kjerneområder. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
183 668 1747 2599 5374 
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FORSKRIFT OM FREDNING AV FINNTJØNNIN NATURRESERVAT I 
OVERHALLA, NAMSOS KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1744-87/1 i kommune: Overhalla, Namsos 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5374 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:20000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Overhalla, Namsos kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser 
 
Området har spesiell vitenskapelig betydning og egenart gjennom bestand av rike skogtyper 
og gammel skog under naturlig dynamikk, med sitt tilhørende artsmangfold. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørrgran og  

tørrfuru (gadd) skal ikke tas.  
13. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytte etter fastlagt trase med  

beltekjøretøy på snødekket mark. 
8. At grunneier (Statskog) kan utvise uttak av ved til hytte i området, etter plan. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Finntjønnin 
 

 
Almetre under Flisinghatten. Kjerneområde 1.  

Foto: Tom Hellik Hofton. 
 
 
 
 
 

            
T.v: Frodig gammelskog i kjerneområde 2, Finntjønnin. 
T.h: Landskapsdrag mellom kjerneområdene. 
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Bangsjøan  
Kommune: Overhalla, Snåsa, Grong, Steinkjer 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1723 I 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: A 15,8% / NB 84,2% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3b 
Areal: 36058 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 648166 7136396 
Høyde, min: 301 m.o.h. 
Høyde, max: 673 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1744-87/1, 1736-81/1, 
1702-360/1, 1742-49/1, 1744-86/1 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regionalt verneverdig. 
Stort, velarrondert område med stor variasjon av skogtyper, mange kjerneområder, og et 
viktig område for artsmangfold. Forekomst av rike naturtyper. 
Sammen med Jamtheimen regnes området som trolig nasjonalt verneverdig (***). 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Dette er den midtre og indre delen av landskapsområdet som omkranser Bangsjøan. Området 
består av skogbestand og myrområder i mosaikk, som går over i bakenforliggende fjell i nord 
og sør. Østover er det en smal dalgang med skog over mot Heia-området i Grong. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Skogliene ved Bangsjøan inneholder gammel barskog hovedsakelig i aldersfase, stedvis i 
oppløsning- og foryngingsfase. Skogen er ofte grovvokst, men noen til dels svært grove 
bartrær. Skogbildet er variert fra homogen kompakt skog til godt flersjiktet fjellskog. Skogen 
er påvirket av gamle hogster, men har likevel bevart en viss kontinuitet i gamle trær. 
En betydelig del av arealet består av skogløse områder og områder med spredt tresetting av 
furu. 
 
VERNEINTERESSER 
Dett er et stort og variert område, med produktivt areal på over 10 km2, med store areal 
gammelskog, og mange og varierte kjerneområder. 
Området har ganske store areal med lågurtskog, har rikere typer som høgstaudeskog og 
almeskog, men det er fattige skogtyper og herunder furuskog som dominerer.  
Området er topografisk variert og dekker flere eksposisjoner, og viser stor spredning på 
vegetasjons- og skogtyper. Det er et stort antall kjerneområder, hvor det rike området 
Bjønndalen i seg selv er kvalifisert som et naturreservat. Kravfulle og rødlistede arter er 
knyttet til gamle trær, død ved og stammen til rikbarkstrær. Området er viktig for 
artsmangfold, men begrenset utvalg og nokså små populasjoner gir middels score for kriteriet 
interessante arter. Av arter kan nevnes godt utviklede lungeneversamfunn, fossenever, 
kravfulle skorpelav, bl.a. langnål. 
Vurdert for seg selv er området regionalt verneverdig i den høyere delen av skalaen, mens sett 
sammen med det tilgrensende området Jamtheimen, er verdien trolig nasjonal, ***. 
Området dekker flere mangelkriterier - rikhet, størrelse og naturskog. Størrelse, arrondering 
og variasjon trekker verdi opp. 
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FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart som et stort område med 
store areal gammelskog, varierte og rike skogtyper med sitt tilhørende artsmangfold. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området brukes til friluftsliv og er beiteområde. 
Bangsjøan er kraftmagasin. 
Området ligger i Østre Namdal reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Bangsjøan er reguleringsmagasin. 
Det er ca 13 hytter i området m/ div. uthus. 
Sperregjerde for beitedyr på strekningen Bangsjøan - Trekvitla, samt samlekru for beitedyr. 
To gamle seteranlegg og fjellstyrehytte med ca 12 bygninger er konsentrert på et lite areal i 
østenden av vatnet. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplaner. 
 
MERKNADER 
 
ARRONDERING 
Arrondering følger i varierende grad høydene rundt Bangsjøan. 
Arrondering er god, med unntak for at vannflata ikke er med. 
Området knyttes sammen med Jamtheimen via skogene øst for Trekvitla. Ved Jøressetra 
foreslås grensa lagt utenom det konsentrerte seteranlegget og bygningene her. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
534 2877 8916 12327 36058 
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Lokalitet Bangsjøan

Kartgrunnlag N50-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        85000

Kommune: Overhalla, Snåsa, Grong, Steinkjer

Tegnforklaring

Kjerneområder
Andre områder i høringsforslag

0 1 20,5 km

Bangsjøan
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FORSKRIFT OM FREDNING AV BANGSJØAN NATURRESERVAT I 
OVERHALLA, SNÅSA, GRONG, STEINKJER KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG 
FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1744-87/1, 1736-81/1, 1702-360/1, 1742-49/1, 
1744-86/1i kommune: Overhalla, Snåsa, Grong, Steinkjer 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 36058 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:80000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Overhalla, Snåsa, Grong, Steinkjer kommune, hos 
Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart som et stort område med 
store areal gammelskog, og varierte og rike skogtyper med sitt tilhørende artsmangfold. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  

 i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørrgran og  

tørrfuru (gadd) skal ikke tas. 
13. Skånsom riding er tillatt. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. At grunneier (Statskog) kan utvise ved til hytter i området etter plan. 
8. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter i området etter fastlagte traseer  

med beltekjøretøy på snødekket mark. 
9. Flytting av sperregjerde for beitedyr. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Bangsjøan 
 

 
Trang bekkedal. Kjerneområde 1 Bjønndalen. 

 

 
Åpne vann, skog- og fjellandskap. 
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Mjøsund  
Kommune: Nærøy 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1824 IV og 1724 I 
Verneverdi *** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: A 0,1% / NB 70,4% / MB 
29,4% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 2a 
Areal: 35409 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 651237 7196224 
Høyde, min: 117 m.o.h. 
Høyde, max: 704 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1751-147/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
*** - nasjonalt verneverdig. 
Landskapsrom rundt store vatn i Nærøy, med gammel gran- og furuskog under naturlig 
dynamikk og rike skogtyper, herunder almeskog. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Dette er områdene som ligger omkring Sandvatnet og de indre delene av Mjøsundvatnet og 
Storvatnet i Nærøy kommune. Områdene strekkes seg fra ca 120 til over 500 m.o.h., og består 
overveiende av varierte skogområder rundt vatna, ispedd noe myrterreng, som bratt reiser seg 
mot de omkringliggende fjell. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Granskog er dominerende skogtype, og er hovedsak knyttet til dalsenkninger og i lier hvor det 
er litt dypere løsmasseavsetninger. Mer grunnlendte områder preges av furu. Alm 
forekommer. Området preges av gammel og lite påvirket barskog, dog med spor av noen 
hogster. Områdene ved Mjøsundvatnet preges også av sørvendt rasmark med almeskog og rik 
boreal lauvskog. 
 
VERNEINTERESSER 
Området vurderes som nasjonalt verneverdig først og fremst ved at det er et relativt stort 
område med gammel og i hovedsak lite påvirket barskog under naturlig dynamikk. Området 
utgjør også flotte landskap. Det er registrert alder på gran opp til 400 år og furu på 528 år. På 
grunn av ulike eksposisjonsretninger og flere landskapsrom er den økologiske variasjonen 
stor. Mengde dødved er stedvis betydelig, med artsfunn som indikerere lang kontinuitet. 
Det forekommer også rike vegetasjonstyper, i størst omfang ved Mjøsundvatnet og i begrenset 
omfang ved Sandvatnet. 
Området dekker opp for mangelkategoriene gammelskog under naturlig dynamkk og rike 
skogtyper. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har vitenskapelig og pedagogisk betydning som et betydelig område med særlig 
gammel gran- og furuskog, samt forekomst av rike skogtyper, herunder alm, med sitt 
tilhørende artsmangfold. 
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ANDRE INTERESSER 
Området er viktig for friluftsliv. 
Området ligger i Vestre Namdal reinbeitedistrikt. 
Det er skisse til vindkraftanlegg på Rørlifjellet. 
Vannkraftproduksjon i området. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Mjøsundvatnet og Storvatnet reguleres til kraftformål. Det er fjellstyrehytter ved 
Mjøsundvatnet og Sandvatnet, samt hytte som disponeres privat ved Sandvatnet. 
Det er dam i utløpet av Langvatnet, som er demmet opp og er sammenhengende med 
Sandvatnet. Reguleringsmagasin. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
 
ARRONDERING 
Forslaget omfatter nedslagsfeltene mot Sandvatnet og Mjøsundvatnet innenfor Mjøsund 
statsalmenning. 
I nord foreslås imidlertid  å ta med seg sørskråningen ned i Storvatnet, da det her er stor andel 
rike områder.  
 
Ved dammen i Langvatnet foreslås grensa trukket innnenfor opplagsområdet for båter. 
 
Rørlifjellet ligger midt mellom Sandvatnet og Mjøsundvatnet, og inngår i forslaget siden det 
generelt vil være økologisk og arronderingemessig riktig. Alternativt kan ei grense trekkes et 
stykke opp/ned i lia rundt Rørlifjellet. 
 
Vannflata på Mjøsundvatnet tas ikke med. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
1780 2808 4318 8906 35409 
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Lokalitet Mjøsund

Kartgrunnlag N50-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008

Tegnforklaring

Alternativ grense
Kjerneområder
Andre områder i høringsforslag

Målestokk1:        45000 Mjøsund

Kommune: Nærøy

0 1 20,5 km
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FORSKRIFT OM FREDNING AV MJØSUND NATURRESERVAT I NÆRØY 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1751-147/1 i kommune: Nærøy 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 35409 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:35000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Nærøy kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som et område med særlig 
gammel gran- og furuskog, samt forekomst av rike skogtyper, med sitt tilhørende 
artsmangfold. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  

i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørrgran og  

tørrfuru (gadd) skal ikke tas.  
13. Motorisert ferdsel med båt på Sandvatnet følger motorferdselslovens bestemmelser. 
14. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. At grunneier (Statskog) kan utvise uttak av ved til hytter i området, etter plan. 
8. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter i området med beltekjøretøy på  

snødekt mark. 
9. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Mjøsund 

 

 
Almebestand ved østenden av Storvatnet. 

 
 
 
 
 
 

 
Sandvatnet. Villmarkskarakter og blanke fjell. 

Foto: Dag Svalastog. 
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Nærøy prestegård  
Kommune: Nærøy 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1724 I 
Verneverdi *** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 16,2% / MB 83,8% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk  
Skogsone: 1b, 2a 
Areal: 3963 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 630890 7203347 
Høyde, min: 35 m.o.h. 
Høyde, max: 365 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1751-103/1, 1751-71/3 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
*** - nasjonalt verneverdig. 
Omåde med intakt kystbarskog av Fosen-typen, samt rike skogtyper. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området ligger langs Rv 771 mellom Sør-Salten og Gravvik, og består av skog, myr og 
kollelandskap langs Horvenelva. Landskapet stiger mot åser i nord og fjellterreng i øst. 
Området har variert topografi med flere adskilte og relativt lukkede landskapsrom. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Området har både gamle grantrær, furu og seljer, med enkelttrær opp til 200 år. Furuskogene 
er åpne og sjiktede, mens granskogen ikke er tilsvarende sjiktet. Området er også preget av 
plukkhogster, samt enkelte felt med ungskog. 4 kjerneområder er registrert, for det meste 
konsentrert i den nordlige delen av området. 
 
VERNEINTERESSER 
Kystgranskog er en internasjonalt sjelden naturtype, og er høyt prioritert for barskogvernet. 
Berggrunnen er kalkrik, og gir grunnlag for svært rike vegetasjonstyper. Det er forekomst av 
høgstaudeskoger, rik gransumpskog og rikmyrer, alm, samt rike populasjoner av sjeldne 
kystskogarter, noe som gir høy verneverdi for området. Av arter kan nevnes sjeldne arter i 
lobarion-samfunnet, trådragg, blåfiltlav og skorpelav. Forekomster av gullprikklav finnes 
spredt omkring i hele planområdet. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser 
 
Området har særskilt vitenskapelig betydning og egenart som en kystbarskog, med sjeldne 
arter, samt forekomst av rike skogtyper og sumpgranskog. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området ligger i Vaengelh-Njaaerke reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det går en traktorveg inn mot kjerneområde 3, samt kraftlinje gjennom området. 
En del grøftesystem på myrer. 
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PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Grunneier er Opplysningsvesenets fond. 
En har ikke foreslått noe konkret navn på et eventuelt reservat, og oppfordrer partene til å 
komme med forslag. 
 
ARRONDERING 
Grenseforslaget følger eiendomsgrense i øst, høyde/vannskille i nord i øst og nord, overgang 
mot mer trivielle og påvirkede områder i sør, samt eiendomsgrense i vest. Eiendomsgrensa i 
vest følger Horvenelva. I nordøst trekkes grensa litt inn på Vassbygda statskog. Arrondering 
er god. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
466 480 1416 2361 3963 
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3

4

Lokalitet Nærøy prestegård

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        22500

Kommune: 

Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder

Nærøy

0 0,25 0,5 km

Nærøy prestegård
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FORSKRIFT OM FREDNING AV NÆRØY PRESTEGÅRD NATURRESERVAT I 
NÆRØY KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1751-103/1, 1751-71/3 i kommune: Nærøy 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3963 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:20000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Nærøy kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser 
 
Området har særskilt vitenskapelig betydning og egenart som en kystbarskog, med sjeldne 
arter, samt forekomst av rike skogtyper og sumpgranskog. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Forsiktig bryting av kvist for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. 
13. Vedlikehold, oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og  

økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i  
    forhold til fredningsformålet.  
14. Rydding av eksisterende kraftlinjetrase. 
15. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Nærøy prestegård 
 

 
Fra kjerneområde 1. Kystgranskog. 

 
 
 

 
Kjerneområde 1. 
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Simle NR, utvidelse  
Kommune: Nærøy 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1725 II og 1724 I 
Verneverdi *** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 59% / MB 36,4% / SB 
4,6% 
Vegetasjonsseksjon:  O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 1b, 2a 
Areal: 27488 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 638513 7212852 
Høyde, min: 12 m.o.h. 
Høyde, max: 590 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1751-90/2, 1751-103/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
Stort område som tar opp tre registreringsområder, som hver for seg har kategori ** - 
regionalt verneverdige. Omfatter lavereliggende skogtyper, høgstaudeskoger, sumpskog, 
storbregnegranskog, fuktige skoger nært kystbarskog, edellauvskog, og har stor artsrikdom. 
Sammen med Simle naturreservat beskriver NINA hele området som nasjonalt  
verneverdig - ***.  
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Dette er en utvidelse av eksisterende Simle naturreservat med registreringsområdene ved 
Skillingsvatnet/Bergsvatnet i sørvest, Storvatnet/Kildalsvatnet i vest og ved 
Svartvatnet/Saglivatnet i øst, samt mellomliggende områder. 
Området strekker seg fra 12 m.o.h til fjell. Den vestlige delen er sentrert rundt to elveløp og 
vassdrag, som drenerer vestover. Den østlige delen drenerer mot Saglivatnet. Topografien er 
til dels vært kupert og bratt, og avgrenses av til dels svært bratte fjell i sør, og fjell av noe 
slakere karakter i nord. Området preges av flere vatn, hvorav to vatn i eksisterende Simle 
reservat er av litt størrelse. 
Området er undersøket i flere omganger. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Den vestlige delen av området er generelt lite påvirket av nyere hogstinngrep, men er preget 
av tidligere plukkhogst, og det er således lite død ved. Den østlige delen har sparsomt med 
dødved og dødvedkontinuitet, men eldre skog finnes i kjerneområde K2, mens 
høgstaudearealene i kjerneområde K1 består av yngre skog. Registreringslokaliteten 
Skillingsdalen - Drossafjellet er preget av gammel skog. 
Skillingsdalen er preget av skogbruk, med ca 40 år gamle ungskogfelt i liene inn mot Heimen. 
 
VERNEINTERESSER 
Området omfatter et større areal som sammen med eksisterende Simle naturreservat vil 
utgjøre et stort område fra sjønivå til fjell. Omådet er svært variert, herunder med skoger av 
svært rik utforming, bl.a. gråor-almeskog, høgstaudeskog, rik sumpskog, storbregnegranskog 
og boreal lauvskog. Den vestlige beliggenheten kombinert med topografi gir fuktig miljø og 
fuktige skogtyper. En konkret kystbarskoglokalitet finnes vest for Kildalsvatnet. Stor 
variasjon i topografi og eksposisjon bidrar til variasjon i naturtypene. Artsmangfoldet blir 
tilsvarende rikt, med velutviklede rikbarksamfunn, rike lungeneversamfunn, skrubbenever og 
filtlavarter, samtidig som også karplante- og mosefloraen blir rik og variert. Områdets 
begrensning i dødved og omfang av gammelskogstruktur medfører imidlertid at de mest 
sjeldne arter mangler. Den varierte topografien med mange landskapsrom gir gir grunnlag for 
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et stort antall kjerneområder. I alt 18 kjerneområder er registrert, herunder 16 i den vestlige 
delen på strekningen fra Storvatnet/Drossafjellet og over mot Bergsvatnet. Sammen med 
eksisterende Simle naturreservat blir dette et stort kystnært område, noe som er en meget 
viktig kvalitet i barskogvernet, og som innehar store og varierte skogkvaliteter. Området 
dekker mangler i barskogvernet som storområde, rike skogtyper, herunder høgstaude- og 
kalkgranskog, lavlandsskog, samt har tilleggsverdier i form av kystbarskog og epifyttrike 
lauvblandingsskoger. Hver for seg har registreringsområdene verdi **, mens NINA 
konkluderer at området samlet og sammen med eksisterende Simle naturreservat er nasjonalt 
verneverdig - ***. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området 
utgjør et stort og relativt urørt område, med lavereliggende skog, varierte skogtyper, rike 
skogtyper, fuktige vestlige skogtyper og rikt artsmangfold. 
 
Området har særlig vitenskaplig og pedagogisk verdi og egenart som et stort kystnært 
skogområde, med varierte skogtyper, rike skogtyper, edellauvskog, fuktige skogtyper og rikt 
artsmangfold. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området brukes til friluftsliv. 
Området ligger i Vaengelh-Njaaerke reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det går kjerrespor inn mot området fra vest, til Svartvatnet og Skillingsvatnet. Det er to 
hytter/gamle bosteder i Skillingsdalen og hytte ved Svartvatnet. Div broer over elver. 
Ungskog i Skillingsdalen, samt ungskogfelt ved Svartvatnet (øst) 
Det går kraftlinje langs Saglivatnet. Tre gamle bosteder ligger langs Saglivatnet. 
 
PLANSTATUS  
Området er LNF-område i kommuneplanen for Nærøy. 
Eksisterende Simle naturreservat. 
 
MERKNADER 
Registratoren Skog og Miljø har i rapport av februar 2008 foreslått at Vasssbygda Statskog 
mellom Simleområdet (dette forslaget) og Nærøy prestegårdsskog blir vernet, siden det vil 
understøtte et stort areal og danne forbindelse mellom de to verneforslaga. Isolert har dette 
arealet verneverdi *, mens det i sammenheng med de to nevnte forslag har ** - regional 
verneverdi. 
Etter en helhetvurdering foreslår ikke fylkesmannen vern av dette mellomliggende arealet. 
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ARRONDERING 
Arronderingen fanger opp det økologiske landskapsrommet i området. Skillingsdalen er 
preget av ungskog, og er ikke verneverdig i seg sjøl. Området foreslås likevel ut fra en 
helhetsvurdering, bl.a. siden det bl.a. arronderingemssig ligger inne i området, og vil kunne 
fungere økologisk som naturskog i et langsiktig perspektiv. 
 
I vest vises arrondering i to alternativ. 
Grunneieren Statskog ønsker av praktiske årsaker at forslaget går til eiendomsgrensa, slik at 
det ikke blir begrensede teiger tilbake, og ett alternativ går til grensa i vest. 
På den andre siden er den vestligste delen gjennomgående preget av ungskog, og derfor går 
det også et alternativ ca fra Åsaberga og nordover mot Storvatnet. 
Ved Saglivatnet trekkes grensa utenom bl.a. Saglisetran. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
1982 3372 6372 11726 27488 
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Simle  NR

Lokalitet Simle NR, utvidelse

Kartgrunnlag N50-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008

Tegnforklaring

Alternativ grense
Kjerneområder
Andre områder i høringsforslag

Målestokk1:        60000 Simle NR, utvidelse

Kommune: Nærøy

0 1 20,5 km
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FORSKRIFT OM FREDNING AV SIMLE NATURRESERVAT I NÆRØY 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1751-90/2, 1751-103/1 i kommune: Nærøy 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 27488 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:55000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Nærøy kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser.  
 
Området har særlig vitenskapelig og pedagogisk verdi og er egenartet som et stort og relativt 
urørt område, med kystnær lavereliggende skog, varierte skogtyper, rike skogtyper, fuktige 
vestlige skogtyper, kystbarskog og rikt artsmangfold. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende kjerreveger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørrgran og  

tørrfuru (gadd) skal ikke tas. 
13. Vedlikehold av skogsti, og broer/klopper i området. 
14. Skånsom riding er tillatt, jfr. friluftslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. At grunneier (Statskog) kan utvise uttak av ved til hytter i området, etter plan.  
8. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter med beltekjøretøy på snødekt  

mark. 
9. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 
10.Godkjenning av trase for - og oppkjøring av skiløype med snøscooter. 
11. Uttak av virke for tradisjonell samisk husflid, etter plan jfr § 7. Særegne vekstformer, som  

f.eks rilkuler, skal ikke tas. 
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For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Simle 

 

 
Almebestand ved Svartvatnet. 

Foto: Tor Erik Brandrud. 
 
 
 
 
 
 

                        
Svartvatnet t.v og Bergvatnet t.h, med kjerneområdene 1, 2, 4 og 5. 

Bratt og kupert. Foto t.h: Egil Bendiksen. 
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Foto Simle 

 

  
Storbregnegranskog vest for Saglivatnet. 

 
 

 
 
 
 

 

                            
 

T.v: Overgang mot fjellskog i Hesjedalen. 
T.h: Kystgranskog ned mot Storvatnet, kjerneområde  4 - 2008. 
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Fosnes prestegård  
Kommune: Namsos 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1723 IV 
Verneverdi *** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 65,6% / MB 34,4% 
Vegetasjonsseksjon:  O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 2a 
Areal: 1174 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 613132 7156889 
Høyde, min: 48 m.o.h. 
Høyde, max: 343 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1703-57/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
***- nasjonalt verneverdig. 
Område med kystbarskog av Fosentypen, med varierte skogtyper og fuktighetskrevende arter. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området ligger på Otterøya- og vesentlig langs sørskråningen av Dugurdmålsfjelletog inn til 
vestenden av Nordskarvatnet. Denne lisida er svært bratt. Forøvrig har landskapet sørover 
utpreget kupert topografi, med små markerte fjelltopper og mellomliggende dalganger. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Området har naturskog og områder med sannsynlig ekte urskog. Totalt sett har relativt 
omfattende plukkhogster blitt utført i mesteparten av området. Mindre partier med flatehogst 
og ungskog finnes også spredt, innenfor og utenfor området. Det er tre kjerneområder, delvis 
med mye død ved. Ustabil grunn i de bratte partier medfører at lauvskogen til dels ikke er 
særlig gammel. 
 
VERNEINTERESSER 
Kystbarskog er en internasjonal sjelden naturtype, og fuktig klima gir grunnlag for mange 
sjeldne fuktighetskrevende arter. Området har stor variasjon i skogtyper og vegetasjon, 
herunder med rike varianter av lågurtskog. Blåbærskog dominerere totalt sett, mens 
småbregne- og storbregneskog kommer inn i frodigere deler. Mye boreal lauvskog finnes i 
kjerneområde 3, samt rogn, selje, osp, og edellauvtreet alm. Som kystbarskog er området 
uvanlig stort. Skorpefiltlav og sannsynligvis andre sjeldne skorpelav finnes. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser 
 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som en kystbarskog, 
med sjeldne arter, stor variasjon og rike skogtyper. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området ligger i Vestre Namdal reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det går veg gjennom dalen. Til dels vegskjæringer. 
Grustak ved veien. 
Vannintak, skytebane, driftsveger i tilgrensende områder. 
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PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Grunneier er Opplysningsvesenets fond. 
En har så langt ikke foreslått et geografisk navn på et eventuelt reservat, og oppfordrer 
partene til å komme med forslag. 
 
ARRONDERING 
Arronderingen fanger opp kjerneområdene og følger eiendomsgrensa over 
høyderyggen/fjellet i nord. Sørover er det ulike tilpasninger til det øvrige terreng. 
Arrondering er middels, da den har kjerneområdene som utgangspunkt og i mindre grad 
fanger opp landskapsrom. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
80 307 243 630 1174 
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Lokalitet Fosnes prestegård

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        12500

Kommune: 

Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder

Namsos

0 0,25 0,5 km

Fosnes prestegård
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FORSKRIFT OM FREDNING AV FOSNES PRESTEGÅRD NATURRESERVAT I 
NAMSOS KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1703-57/1 i kommune: Namsos 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1174 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:17500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Namsos kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser 
 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som en kystbarskog, 
med sjeldne arter, stor variasjon og rike skogtyper. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
i terrenget. 

4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Forsiktig bryting av kvist for bål og enkelt friluftsliv på stedet. 
13. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Fosnes prestegård 
 

 
Kjerneområde 3 langs Setervatnet. Tidlig vår. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oversiktsbilde over den vestlige delen. Setervatnet. 
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Spillumsbekken  
Kommune: Namsos 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1723 IV 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: MB 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 2a 
Areal: 389 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 627229 7139467 
Høyde, min: 130 m.o.h. 
Høyde, max: 164 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1703-25/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regionalt verneverdi. 
Bekkekløft med sårbart artsmangfold. Lokaliteten er en del av NINA-lokaliteten Finnfjellet, 
som har verdi **. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Dette er en trang dal i i norddelen av Bangdalan i Namsos, i grenseområdet mot Overhalla. 
Området preges som helhet av bratte daler, og bratte små fjellparti med til dels svært kupert 
utforming. Dalen består av bratte sider ned mot en bekk, delvis med fjell. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Tung gammel granskog preger det sentrale området, som går over i ei stor hogstflate i begge 
dalsidene i flere hundre meters lengde nordover. Skogbildet er kompakt, med grove trær og 
ganske god dimensjonsspredning. 
 
VERNEINTERESSER 
Skogen i området er meget fuktig, med skogsnelle i bunnen og mosetepper. Skogen er rik og 
er for det meste storbregneskog. Lav- og mosefloraen er rik, med mye groplav og huldrelav, 
samt noen trær med trådragg. Området er verdifullt som en lavliggende, produktiv, og meget 
fuktig granskog. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området 
har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som en bekkedal med fuktig, 
gammel skog, rik skogtype og rikt artsmangfold. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området ligger i Østre Namdal reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Stor hogstflate grenser til området. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan 
 
MERKNADER 
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ARRONDERING 
Dalsidene på begge sider av bekkekløfta tas med. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
0 69 185 255 389 
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Lokalitet Spillumsbekken

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:         5000

Kommune: 

Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder

Namsos

0 0,25 0,5 km

Spillumsbekken
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FORSKRIFT OM FREDNING AV SPILLUMSBEKKEN NATURRESERVAT I 
NAMSOS KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1703-25/1 i kommune: Namsos 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 389 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1:5000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Namsos kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området 
har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som en bekkedal med fuktig, 
gammel skog, rik skogtype og rikt artsmangfold. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bålbrenning er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Spillumsbekken 

 

 
Spillumsbekken er en trang bekkedal. 

 
 
 
 

 
Ved sørgrensen av området. 
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Båsdalen  
Kommune: Lierne 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1924 III, 1923 IV, 1824 II og 1823 I 
Verneverdi **** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: MB 
Vegetasjonsseksjon:  
Skogsone: 3b 
Areal: 1619 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 702339 7159519 
Høyde, min: 277 m.o.h. 
Høyde, max: 552 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1738-47/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
**** - nasjonal verneverdi, svært viktig område 
Bratt dalside ned mot Sanddøla med svært gammel og svært rik skog, svært rikt artsmangfold, 
herunder velutviklede fosserøyksamfunn. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området ligger i den bratte hellingen nedover mot Sanddøla vest for Aagård i Lierne. 
Området grenser i vest mot den markante Sisselfossen, og består av ganske kompakte skoger, 
som raskt går over i fjellterreng. Det gamle bostedet Båsdalen ligger midt inne i området. Det 
går veg inn til parkeringsplass, og derfra er det stier videre til Båsdalen og Sisselfossen. 
Sisselfossen har et fall på ca 100 meter. Området grenser mot Sanddøldalen naturreservat. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Mer eller mindre hele området er gammel naturskog av gran og lauvtrær. Det er stort sett rike 
skogtyper, og mye død ved. Fuktige skogtyper dominerer hele lia. Mye av skogen i liene er 
tung, kompakt granskog av god produktivitet, stort sett ganske godt sjiktet, og med trær av 
store dimensjoner. Mellom liene ned fra fjellet og Sanddøla er det et platå med fattige 
utforminger, blant annet med furu. Oppover mot fjellet glisner skogen, og lauv tar over. Også 
området rundt bostedet Båsdalen er preget av bjørkeskog, som gjengroing av gammelt 
kulturlandskap. Noe oreskog opptrer. 
 
VERNEINTERESSER 
Området er svært rikt og variert. Partivis opptrer svært gammel skog med død ved og grov 
sprekkebark, og noen av disse grove trærne godt kan være over 350 år gamle. Her er det 
velutviklet glennedynamikk, høy trealder, store konsentrasjoner av læger og høy kontinuitet, 
noe som gir grunnlag for et artsmangfold av kravfulle og sjeldne arter, herunder av 
skorpelavarter. Mye skog har urskogpreg. Under Sisselfossen er det større parti boreal 
regnskog av fosserøyktypen, med frodige og artsrike lungeneversamfunn på mange trær, 
herunder fossefiltlav, grynfiltlav og fossenever. De bratte bergskrentene er kalkrike, og her 
opptrer rik fjellflora på kalkbergene. I forsenkinger i terrenget opptrer sumpskog.  
 
Båsdalen har meget store naturverdier, knyttet til svært velutviklede fosserøyksamfunn, fuktig 
gammel urskoglignende naturskog med gamle trær og mye død ved med et tilhørende rikt 
artsmangfold, kalkgranskog og kalkrike skrenter med med rik karplanteflora. 
Området har stor grad av mangeloppfyllelse. 
 
 
 

161



FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning som et område med varierte og 
rike skogtyper, urskoglignende naturskog, boreal regnskog av fosserøyktypen og et rikt 
artsmangfold med kravfulle og sjeldne arter. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området brukes både til friluftsliv og lokale arrangement. 
Området ligger i Østre Namdal reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det går skogsbilveg inn i området. Det er parkeringsplass med informasjonstavler. Tilrettelagt 
stisystem. 
Det er gammel bosetting på Båsdalen, som nå er forfalt. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Skjelbred grunneierlag har gjennom flere år arbeidet med tilrettelegging i området, bl.a. 
opprusting vedlikehold av plassen Båsdalen, tilrettelegging og skilting av stier, mv. 
Dette er verdifullt for området og opplevelsen av det. 
 
ARRONDERING 
Området avgrenses mot eiendomsgrense i øst, Sanddøla og grense naturreservat i sør, grense 
naturreservat i vest, og langs en naturlig trapp i fjellet i nord. Arrondering er god. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
169 399 440 1008 1619 
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Sanddøldalen  NR

Lokalitet Båsdalen

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        12500

Kommune: 
Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder
Eksisterende verneområde
Sti

Lierne

0 0,25 0,5 km

Båsdalen

163



FORSKRIFT OM FREDNING AV BÅSDALEN NATURRESERVAT I LIERNE 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1738-47/1 i kommune: Lierne 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1619 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:12500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Lierne kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning som et område med varierte og 
rike skogtyper, naturskog, og variert og rikt artsmangfold med sjeldne, kravstore og sårbare 
arter. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt.  
7. Bålbrenning utenom plasser tilrettelagt for det er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Brenning av bål er tillatt på tilrettelagte steder, med utlagt eller medbrakt ved. 
13. Riding på stier tilrettelagt for det. 
14. Vedlikehold av stiene og Båsplassen. 
15. Motorisert ferdsel på bilvegen fram til parkeringsplassen. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Tilrettelegging og utvikling av stinettet og Båsplassen etter plan godkjent av  

forvaltningsmyndigheten. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Båsdalen 
 

 
Sisselfossen med ca 100 meter fall. 

 
 
 

 
Sentralt i området, sti til Sisselfossen. 
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Fjelløya  
Kommune: Lierne 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1923 II 
Verneverdi *** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 
Vegetasjonsseksjon: O1-Svakt oseanisk 
Skogsone: 4c 
Areal: 4535 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 742102 7129765 
Høyde, min: 525 m.o.h. 
Høyde, max: 779 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1738-46/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
*** - nasjonalt verneverdig. 
Velarrondert område med gammel og rik naturskog av gran og bjørk, kalkinnslag, variert 
artsmangfold og viktige forekomster av rødlistearter. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Dette er daldroget som ligger mellom vatnet Fjelløya, Gravklumpen, Nordliruet og Striberget. 
I dalsidene er det kompakt granskog mot Nordliruet, overveiende bjørkeskog mot Striberget 
og en mosaikk av myr og skogholt i den ganske flate dalbunnen. Skogliene er rike, og store 
parti med ballblom er karakteristisk for området. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Gammel naturskog dominerer nesten hele området, med unntak av ungskogfelt i nordøst. 
Området er tidligere gjennomhogd, men det ligger langt tilbake i tid. 
Lauvskogen i sør er gjennomgående glissen og har god aldersspredning, med mange gamle og 
grove lauvtrær. Også rogn og selje forekommer i den sørlige lia. Stedvis finnes granholt som 
står høyt over bjørkeskogen. Tunge, kompakte granskoger vokser opp mot Nordliruet, delvis 
med svært store trær. Denne lia har noe skjev aldersfordeling, idet naturlig foryngelse i slike 
rike områder vil skje på gamle døde trær, noe som har redusert frekvens grunnet den gamle 
gjennomhogsten. Stedvis finnes imidlertid noe gamle svært store læger. Inn under 
Gravklumpen er det på rasmark utviklet en flersjiktet og ganske gammel lauvskog, med mye 
selje og mye døde lauvtrær. Langs de flate partiene til Dalbekken og Storbekken vokser 
flompåvirket høgstaudevegetasjon. 
 
VERNEINTERESSER 
De varierte og rike samfunn av gammel gran- og bjørkeskog, samt noe selje og rogn, gir 
grunnlag for et rikt og variert artsmangfold, herunder med sjeldne arter og rødlistearter og stor 
tetthet av viktige elementer. Viktig i så måte er mye kalkrik skog, med rik karplanteflora, og 
mykorrizasopp. Også knappenålslav opptrer i ganske rike forekomster, og det samme gjelder 
trolig skorpelav. 8 rødlistearter er registrert. I forhold til potensialet er artsmangfoldet noe 
redusert grunnet den gamle hogsten. Variasjonen økes gjennom den flompåvirkede 
høgstaudevegetasjonen langs Dalbekken og Storbekken. Av mangler i barskogvernet dekker 
Fjelløya opp for flere viktige parametre, herunder viktige forekomster av rødlistearter, 
høgstaudeskog og boreal lauvskog. Området vurderes som nasjonalt verneverdig. 
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FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som rik naturskog av 
gran og bjørk, med rikt artsmangfold og viktige forekomster av rødlistearter. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området benyttes til friluftsliv, og det grenser setre til området. 
Området ligger i Østre Namdal reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Ungskogfelt i nordøstre del av området. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
 
ARRONDERING 
Området arronderes omtrent som NINA-skissen, etter høydedragene og eiendomsgrensen i 
sør. I dalendene trekkes grensa noe unna Bakkeseteren og Gravklumpseteren. 
Arrondering er middels, idet flommarkskogene i utløpsområdet og kjerneområde 1 ikke 
inngår. Arrondering er god i forhold til resten av arealet. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
0 563 979 1543 4535 
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Lokalitet Fjelløya
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Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
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Tegnforklaring
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0 1 20,5 km
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FORSKRIFT OM FREDNING AV FJELLØYA NATURRESERVAT I LIERNE 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1738-46/1 i kommune: Lierne 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4535 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:17500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Lierne kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som rik naturskog av 
gran og bjørk, med rikt artsmangfold og viktige forekomster av sårbare og kravfulle arter. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  

i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørrgran, tørr bjørk  

og tørrfuru (gadd) skal ikke tas.  
13. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Fjelløya 
 

 
Gamle seljer i kjerneområde 1 under Raudberget. 

Foto: Tom Hellik Hofton. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frodig kalkpåvirket vegetasjon i kjerneområde 1.  
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Holdeslia  
Kommune: Lierne 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1923 IV 
Verneverdi *** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 91,9% / MB 8,1% 
Vegetasjonsseksjon: O1-Svakt oseanisk 
Skogsone: 3b, 4c 
Areal: 15412 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 718507 7145314 
Høyde, min: 445 m.o.h. 
Høyde, max: 715 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1738-23/3 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
*** - nasjonalt verneverdig. 
Frivillig tilbud fra Lierne kommune 
Bra stort område med rike og varierte skogtyper, urskogpreget med glennedynamikk, mye 
død ved og rikt og sjeldent artsmangfold. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området ligger på høydedragene mellom vatna Stortissvatnet og Holden, og består vesentlig 
av sørhellinga i retning Holden, samt områder omkring vatna Fiskløysa, Holmtjønna og 
Langvatna. Toppen av Holdesliruet består av myr og rabbeterreng, samt at det er ei rekke av 
mindre vatn som drenerernordover. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Skogstruktur og påvirkningsgraden varierer en del. Sentralt under Holdesliruet er det grov, 
høyproduktiv granskog, som delvis har urskogpreg og glennedynamikk og mye død ved. 
Grana er stor og grov, og 80 cm diameter i brysthøyde er ikke uvanlig. Flere trær er over 200 
år, noen trolig nært 300 år. Østover blir skogen gradvis mer påvirket, med bjørkerik granskog 
i sein aldersfase. Kjerneområdet Tjørndalen innerst i i Holdeslia er et lauvdominert område 
med store innslag av grov selje og bjørk og mye død ved. 
 
VERNEINTERESSER 
Rike og varierte skogtyper, gammel skog, mye død ved og betydelig areal gir grunnlag for et 
rikt og variert artsmangfold, både mht lavarter, sopp og karplanter. Artsmangfoldet indikerer 
et rikt lågurtselement, og med et mindre utviklet kalkskogelement. Lavfloraen er spesielt godt 
utviklet på gamle grantrær og seljetrær, bl.a. med krevende knappenålssamfunn, herunder 
med trollsotbeger, gråsotbeger og dverggullnål, samt meget godt utviklede lobarionsamfunn. 
Opp mot 100 trær er registrert med stiftfiltlav og vrengearter. 
 
Området fanger opp flere kriterier i mangelanalysen, herunder intakte forekomster av rike 
skogtype, større areal med urskogpreg, og viktige forekomster av rødlistearter. 
Av rike skogtyper fyller høgstaudeskog, boreal lauvskog og lågurtskog kriteriene.  
Områdets kombinasjon av høg bonitet og lite påvirket skog gir området høy verdsetting, og 
området er nasjonalt verneverdig. 
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FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som et betydelig areal 
med rike og varierte skogtyper, urskognære areal med glennedynamikk, og rikt og sjeldent 
artsmangfold, herunder stiftfiltlav, trollsotbeger, og barksigd. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området brukes til friluftsliv, og er utgangspunkt for noe ferdsel inn til tilgrensende Blåfjella-
Skjækra nasjonalpark. 
Området ligger i Luru reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det går veg et stykke inn i området. 
Det er en hytte i området, samt handicapanlegg ved Fiskløysa. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Kommunen ønsker mulighet til oppgradering av handicapanlegg, noe fylkesmannen gir sin 
positive tilslutning til. 
 
ARRONDERING 
Forslaget følger eiendomsgrense i nord og sør og grensa til nasjonalparken i vest. 
Arrondering er middels til god, god med tanke på områdets verdier i seg sjøl, middels ved at 
eiendomsgrense skjærer av den økologiske sammenhengen sørover. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
404 2540 4021 6965 15412 
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FORSKRIFT OM FREDNING AV HOLDESLIA NATURRESERVAT I LIERNE 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1738-23/3 i kommune: Lierne 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 15412 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:42500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Lierne kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som et betydelig areal 
med rike og varierte skogtyper, urskognære areal og rikt artsmangfold med sjeldne, sårbare og 
kravfulle arter. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørrgran og  

tørrfuru (gadd) skal ikke tas. 
13. Vedlikehold av eksisterende handicapbrygge i henhold til god standard. 
14. Motorisert ferdsel på eksisterende vei og parkeringsplass i området vest for Storbuslåtten. 
15. Fjerning av mindre mengder kvist og lauvkratt i forbindelse med utøvelse av storviltjakt 
16. Skånsom riding er tillatt. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Bruk av snøscooter etter fast trase for transport av ved/materialer/utstyr til hytter i  

Blåfjella – Skjækra nasjonalpark.  
8. Bruk av reservatet til miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan jfr 7. 
9. Opplag av og transport av båter på snødekt mark. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Holdeslia 
 

 
Lobarionsamfunn med bl.a.fossenever på gammel selje i kjerneområde 1. 

Foto: Sigve Reiso. 
 
 

 
Høgstaudeskog i kjerneområde 1. 

Foto: Sigve Reiso. 
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Mariafjellet  
Kommune: Lierne 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1924 III 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 
Vegetasjonsseksjon: O1-Svakt oseanisk 
Skogsone: 3b 
Areal: 15114 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 717417 7187817 
Høyde, min: 418 m.o.h. 
Høyde, max: 746 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1738-11/2 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - Regionalt verneverdig. 
Velavgrenset område, variert, med rik høgstaudevegetasjon i skarpe bekkedaler og rikmyrer 
over mellomliggende landskapsrygger. 
Har et frodig preg med ballblom og orkideer. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området danner ei vid gryte mellom Mariafjellet og Slåttjellet i sør/sørvest og Limingen i 
nord. Landskapet heller nedover mot Limingen og brytes opp i nordsørgående, trange skarpe, 
skogkledde smådaler og mellomliggende terreng av bergknauser og myrdrag. Området 
karakteriseres av rik skogvegtasjon i dalene, og rikmyrer over de åpne områdene. Dalene gir 
et frodig preg med høgstauder og ballblom, mens rikmyrene preges av orkideer. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Skogen har karakter av å være gammel, men er likevel tydelig preget av gjennomhogster et 
stykke bakover i tid. Alderen på bestandene er overveiende ca 100 år, og dødvedmengden er 
relativt lav, med spredte læger og midlere nedbrytingsstadier. Skogen er overveiende i et 
suksesjonsstadium som tidlig gammelskog med begynnende dødveddannelse. 
 
VERNEINTERESSER 
Områdets viktigste verneinteresser er god dekning av rike vegetasjonstyper av både skog og 
myr, kombinert med områdets størrelse og gode arrondering.  
Området har svært variert karplanteflora, hvor rik høgstaudevegetasjon og lågurtutforminger 
dekker store areal, samt rikmyrsarter i rikt monn, herunder orkideer. Områdets store 
topografiske og geologiske variasjon gir grunnlag for tilsvarende variasjon i biomangfoldet. 
Fem rødlistearter er registrert, i mose- og sopp-segmentet. 4 kjerneområder er skilt ut. 
Området er klart regionalt verneverdig, men mangel på tilstrekkelig gammel skog med 
tilhørende artsmangfold, gjør at området ikke karakteriseres som nasjonalt verneverdig. 
Av mangler i barskogvernet, dekker området ”rik bergrunn” og ”høgstaudeskog”. Størrelse, 
arrondering og rikhet er viktige kvaliteter. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom stor andel 
rike vetasjonstyper i form av høgstaudeskog, lågurtskog og rikmyrer med sitt tilhørende 
artsmangfold, herunder orkideer. 
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ANDRE INTERESSER 
Området grenser til meldingsområde for vindkraftverk i Mariafjellet. 
Området ligger i Østre Namdal reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det er en hytte i området. 
Området grenser til Limingen, som er kraftmagasin. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Det er privat bruksrett knyttet til jakt, fiske og uttak av virke på statskogen. 
 
ARRONDERING 
Området arronderes som skissert av NINA, ved at landskapsgryta mellom Mariafjellet, 
Slåttfjellet og Limingen fanges opp. 
I sør følges eiendomsgrensa, i nordvest kommunegrensa. 
Arrondering er god. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
64 1368 2727 4159 15114 
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FORSKRIFT OM FREDNING AV MARIAFJELLET NATURRESERVAT I LIERNE 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1738-11/2 i kommune: Lierne 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 15114 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:40000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Lierne kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt område med naturskog med sitt 
biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom stor andel 
rike vetasjonstyper i form av høgstaudeskog, lågurtskog og rikmyrer med sitt tilhørende 
artsmangfold. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og furu  

(gadd) skal ikke tas. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Uttak av ved til hytte i område, etter plan. 
8. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr hytte i området etter fastlagt trase med  

beltekjøretøy på snødekt mark. 
9. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av  

forvaltningsmyndigheten, jfr. § 7. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Mariafjellet 
 

 
Rik vegetasjon. 

 
 
 

 
Litjtjønna og kjerneområde 2. 

Foto: Jon T. Klepsland 
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Muru  
Kommune: Lierne 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1923 I 
Verneverdi *** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 
Vegetasjonsseksjon: OC-Overgangsseksjon 
Skogsone: 4c 
Areal: 6044 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 740712 7155779 
Høyde, min: 436 m.o.h. 
Høyde, max: 701 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1738-48/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - nasjonalt verneverdig. 
Ganske kompakt skogområde, med store urskognære areal, sumpskog, og rikt artsmangfold 
med svært sjeldne arter - herunder taigabendellav. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området er den nederste, skogkledde delen av Fiskløysdalen, mellom de nordligste utløperne 
av Muruaksla og Fjellrauberget. Dalen har slak profil, med et stort sett sammenhengende 
skogband langs elva Fiskløysa, som går over i myrer og rabbeterreng opp mot de slake 
fjellsidene. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Områder domineres av ganske kompakt granskog i elvedalen, mens dalsidene har en mosaikk 
av myr og fjellskog av gran og bjørk. Skogen har i all hovedsak et uberørt preg, herunder 
partier som kan være ren urskog. Skogbildet er ofte fuktig med sumpskoger, er heterogent 
med glennedynamikk, og veksler mellom kompakte, tette partier i aldersfase til åpen skog i 
sammenbruddsfase, hvor det er flere døde enn levende trær. Det er høy andel gamle og svært 
gamle trær, med alder som trolig er over 300 - 350 år. Lav andel av svært store gamle trær kan 
tyde på en plukkhogst for lenge siden. Skogene er overveiende fattige. 
 
VERNEINTERESSER 
Området har samlet sett meget store naturverdier, hvor urskognære forhold med gamle og 
svært gamle trær, glennedynamikk og mye død ved, gir grunnlag for et rikt artsmangfold med 
kravfulle arter, sjeldne arter og rødlistearter. En rekke naturskogarter av knappenålslav er 
funnet. Taigabendellav, som er kritisk truet i Sverige og definert som utryddet i Finland, er 
funnet. Lappkjuke og sibirkjuke kan også nevnes. Således er artsmangfoldet rikt innenfor det 
såkalte taigaelementet, med vedboende sopp og skorpelav på grove granstammer og stående 
død ved i fuktig skog. I alt er det kjent 20 rødlistearter fra området. Karplantefloraen på sin 
side er triviell.  
Det er viktig at området ligger nært Skograuberget og Storbekken, og disse områdene virker 
forsterkende på hverandre. Sammen representerer områdene en større økologisk stabilitet enn 
områdene hver for seg. 
Området oppfyller manglene urskog/skog under naturlig dynamikk og viktige forekomster av 
rødlistearter, samt gransumpskog, og er nasjonalt verneverdig. 
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FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom store 
urskognære areal med glennedynamikk og mye død ved, sumpskog, et rikt artsmangfold med 
sjeldne arter, herunder taigabendellav. 
 
ANDRE INTERESSER 
Fiskløysdalen har gammel tradisjon som bruks- og høstingsområde i fjellet. De viktigste 
bruksområdene ligger sør for verneforslaget, og området er gjennomfartsområde mot de indre 
områder. Hovedinnfarten beskrives å være nord for Fjellrauberget, dvs. sør for dette området. 
Området brukes til jakt, bærplukking og friluftsliv for øvrig. I nedre deler er bruksinteresser 
betydelige, i form av planer for mulig vanninntak til kraftstasjon, hytter i tilknytning til 
området, og transport og herunder ønske om bygging av bro over elva.  
Det er Statskog som utreder kraftutbygging i Fiskløyselva, med inntaksdam. Det er også 
snarefangst av ryper i tilknytning til området. Området ligger i Østre Namdal reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det ligger hytter i tilknytning til området. 
Det er veg inn til den nordlige delen av området, samt kjerreveg/driftsveg i fortsettelsen fra 
parkeringsplassen. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Nordli fjellstyre ønsker å bygge bro over Fiskløyselva, noe fylkesmannen har gitt positivt 
tilsagn til. 
Det er taigabendellav i området. Denne arten er svært sjelden og vokser på gamle, grove, 
halvtørre greiner og er utsatt ved bålbrenning. Dette spørsmålet har behov for sin løsning, og 
må drøftes videre i prosessen. 
 
ARRONDERING 
Området arronderes slik at skogen, kjerneområdene og det nære tilhørende økologiske 
landskapsrom er med, samtidig som en forsøker å skille området fra de viktigste 
bruksinteresser. Således trekkes områdegrensen utenom hyttene i området og det mulige 
inntaket. Når det gjelder tranport gjennom området reguleres det i forskriften, slik at transit 
med snøscooter til hyttene følger motorferdselslovens bestemmelser. Kløving med hest 
gjennom området er i utgangspunktet tillatt som riding. Den indre avgrensningen er der 
landskapet skifter karakter fra skogdal til fjelldal. 
Parkeringsplassen trekkes utenom, og det samme med tilgrensende hogstflate/ungskog.  
Arrondering karakteriseres som middels, da den er knapp omkring kjerneområdene, og på 
grunn av de nevnte tilpasninger. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
0 323 1608 1932 6044 
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FORSKRIFT OM FREDNING AV MURU NATURRESERVAT I LIERNE 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1738-48/1 i kommune: Lierne 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6044 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:17500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Lierne kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom store 
urskognære areal og sumpskog, og et rikt artsmangfold med kravstore, sårbare og sjeldne 
arter, herunder taigabendellav. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
7. Bålbrenning er forbudt i sonen med taigabendellav. 
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§ 4 Generelle unntak 

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for bålbrenning og enkelt friluftsliv på stedet utenfor sonen med  

taigabendellav. Tørrgran og tørrfuru (gadd) skal ikke tas.  
13. Skånsom riding er tillatt, herunder kløving, jfr friluftslovens bestemmelser. 
14. Transport av materiell og utstyr til hytter bakenfor området med beltekjøretøy på  

snødekket mark etter fastlagt trase godkjent av forvaltningsmyndigheten, følger 
motorferdselslovens bestemmelser. 

 
§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. At grunneier (Statskog) kan utvise ved til hytter i området, etter plan. 
8. Bygging av bro over Fiskløyselva etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten, jfr 7. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Muru 
 

 
Sumpskogparti med mye skogsnelle. 

Foto: Tom Hellik Hofton. 
 
 
 

 
De nedre, vestlige delene av området i forgrunnen.  
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Skograuberga utvidelse  
Kommune: Lierne 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1923 I 
Verneverdi *** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 47,8% / MB 52,2% 
Vegetasjonsseksjon: OC-Overgangsseksjon 
Skogsone: 4c 
Areal: 2430 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 736737 7156958 
Høyde, min: 339 m.o.h. 
Høyde, max: 445 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1738-48/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
*** - nasjonalt verneverdig. 
Utvidelse og forsterkning av eksisterende naturreservat med hensyn til arrondering, øking av 
areal og naturtyper/biologisk mangfold, herunder forekomst av taigabendellav. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Skograuberga er to meget markerte bergformasjoner av serpentin, omkranset av bekke/elveløp 
i nord og sør, og et langstrakt myrområde i mosaikk med skogholmer vestover. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Området har tung, kompakt og virkesrik granskog i aldersfase. Skogen er overveiende tett 
bestokket, og det meste av skogen har brukbar sjiktning med med god spredning på alder og 
dimensjoner og med jevnlige innslag av trær på 200 - 220 år. Dimensjonene er relativt 
moderate, og virkelig storer trær mangler. Skogen i bekkedalen i sørøst har et fuktig og 
høyproduktivt preg. 
Mye av skogen er av fattig blåbærtype, mens det er også en god del middels rik sumpskog. 
 
VERNEINTERESSER 
Området har store naturverdier. Selve reservatet får en større og betydelig bedre arrondering. 
Verdiene forsterkes ved å øke arealet, og ved å inkludere høyproduktiv sumpskog-
/bekkedalgranskog. Artsmangfoldet i utvidelsesområdet er rikt, særlig mht skorpelav. Spesielt 
nede i bekkdalen er mange sjeldne og kravstore skorpelav funnet, blant annet rimnål og 
taigabendellav.Tidligere er flere meget sjeldne billearter registrert i Skograuberga. Særlig sett 
i sammenheng med Muru og Storbekken er området viktig, da disse tre områder gjensidig 
forsterker hverandre, og gir større økologisk stabilitet enn hvert enkelt område vurdert for seg. 
Området er nasjonalt verneverdig. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart som en naturskog/urskog 
med viktig og sjeldent artsmangfold, herunder taigabendellav. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området brukes noe til jakt og i skoleundervisningen. Ved jakt er det drivingslei for dyrene på 
tvers av skogsvegen, og derved er det egnet posteringsområde ved skogsvegen. 
Området ligger i Østre Namdal reinbeitedistrikt. 
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TEKNISKE INNGREP 
Området grenser til veger og noen ungskogfelt og hogstflater. 
 
PLANSTATUS  
Eksisterende naturreservat, samt LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Statskog fremmer et noe mindre utvidelsesalternativ. 
Nordli fjellstyre fremmer forslag om større avstand til veien, samt andre justeringer. 
Saken vil fortsatt drøftes mellom partene. 
 
Taigabendellav vokser i området. Denne vokser på grove halvtørre greiner, og er utsatt ved 
kvistbryting for bål. Bl.a. derfor er bålbrenning ikke tillatt. 
 
ARRONDERING 
I sør foreslås grensa langs skogbilvegen, mens grensa legges noe nord for bekken i nord, slik 
at den økologiske bekkesone er intakt. Vestover følges de sammenhengende skogteigene til de 
sammenhengende økologiske skogstrukturer opphører. Grensa legges ca 50 meter unna 
vegen, der bekken ikke går i vegsonen. 
Arrondering på eksisterende reservat er dårlig, men relativt god i det nye forslaget. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
21 978 215 1214 2430 
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1

Skograubergene  NR

Lokalitet Skograuberga

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        17500

Kommune: 
Tegnforklaring

Alternativ grense Statskog
Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder
Eksisterende verneområde

Lierne

0 0,25 0,5 km

Skograuberga
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FORSKRIFT OM FREDNING AV SKOGRAUBERGA UTVIDELSE 
NATURRESERVAT I LIERNE KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1738-48/1 i kommune: Lierne 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2430 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:17500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Lierne kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart som en naturskog/urskog 
med sårbare, kravfulle og sjeldne arter, herunder taigabendellav. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. Riding er forbudt. 
7. Bålbrenning er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 

201



 
 

Foto Skograuberga 
 

                      
T.v: Skograuberga er en svært karakteristisk landskapsformasjon i Lierne. 
T.h: Gubbeskjegg på grankvist. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumpskog ved Murubekken, bl.a. med funn av taigabendellav. 

Foto: Tom Hellik Hofton 
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Tjalbekken  
Kommune: Lierne 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1923 III 
Verneverdi *** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 
Vegetasjonsseksjon: O1-Svakt oseanisk 
Skogsone: 3b 
Areal: 2441 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 716200 7130461 
Høyde, min: 433 m.o.h. 
Høyde, max: 621 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1738-44/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
*** - Nasjonalt verneverdig. 
Gammel naturskog med urskogdynamikk, rike naturtyper og svært rikt og sjeldent 
artsmangfold. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Dette er et lite dalføre omkring Tjalbekken, som er sidevassdrag til Lakavasselva. Området 
har tung skog i botnen, med skarp avgrensing mot myr og fjell vestover, og med skoglier 
østover i retning Berglia. I sør grenser området til Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat 
på sørsida av Lakavasselva. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Den sentrale delen består av ubetydelig påvirket og urskognær naturskog. Skogbildet er 
kompak og flersjiktet, med gamle og grove trær. Skogen er i praksis en urskog, hvor 
glennedymanikk opptrer, skog dør i grupper og det blir med åpninger med døde trær i ulik 
oppløsningsgrad, gamle stående trær og unge trær i samme lokalitet. Alder er trolig rundt 250 
- 300 år, og kraftige trær med alder kanskje opp mot 400 år er til stede. Slike virkelig gamle 
trær er imidlertid sparsomme i antall. Området preges av kalkrike bergarter på østsida av 
bekken, og fattige bergarter på vestsida. 
 
VERNEINTERESSER 
Området er urskognær naturskog og har et meget rikt og spesielt artsmangfold, med mange 
arter, sjeldne arter og rødlistearter. Grunnlaget for dette artsmangfoldet er  
områdets ubetydelige påvirkningsgrad, kombinert med rikelige mengder gamle trær, av 
gammel og død ved, rikhet, geografisk beliggenhet og rike vegetasjonstyper. Det er registrert 
skorpelav som lever på barken av trær som er mer enn 200-250 år gamle. Særlig er det rike 
samfunn av vedboende sopp og skorpelav/knappenålslav - herunder arten taigabendellav, som 
er utryddet eller kritisk truet i Sverige og Finland.  Tjalbekken er antakelig også viktig for 
artsgrupper som insekter. Som en del av et større naturskogområde (sammen med andre 
områder) har området betydning for arealkrevende naturskogarter - herunder tretåspett. 
Området viser i praksis dynamikken i en naturskog, som er vesentlig forskjellig i forhold til 
kulturskog. 
  
Tjalbekken oppfyller flere mangelkriterier: Større areal med urskogpreg, rike skogtyper, 
viktige forekomster av rødlistearter - samt at nærhet til andre viktige skogområder er en 
faktor. Området får ikke **** på grunn av spor av en tidligere plukkhogst og derved noe 
reduksjon av dødved. 
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FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området 
har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som et urskognært område med 
svært rikt og sjeldent artsmangfold, spesielt med hensyn til vedboende sopp og skorpelav, 
bl.a. vedkorallsopp, trollsotbeger og den internasjonalt truede taigabendellav. 
 
ANDRE INTERESSER 
Områdene rundt Lakavatnet og Tjalsetra ligger bakenfor området, og disse områdene har lang 
brukstradisjon i Lierne med omfattende høsting fra fjellet. 
Tjallia er gjennomfartområde for disse områder, og det er meget viktig for de 
bruksberettigede at transporten gjennom Tjallia ikke avskjæres. 
Området ligger i Luru reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det er stier gjennom området med noe tilrettelegging, herunder to broer over Tjalbekken. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Fjellstyret ønsker å ha muligheten for å bygge bro over Lakavasselva, noe som er positivt 
avklart fra fylkesmannens side i prosessen. 
 
For å sikre transporten gjennom området til og fra de bakre områder, etableres en korridor - jfr 
§ 4. 13. 
 
Det er taigabendellav i området. Det er en svært sjelden art, som lever på grove, halvtørre 
greiner og er utsatt ved bålbrenning. 
I sone med taigabendellav kan det derfor ikke brytes kvist til bål. 
Hvordan dette ordnes i praksis må drøftes videre i høringsprosessen. 
 
ARRONDERING 
Dalgryta rundt Tjalbekken fanges opp. I øst inkluderes noe ungskog som en nødvendig buffer 
mot kjerneområdet. Grensa holdes nedenfor ferdselsleia mot Tjalsetra. 
Arrondering er god, men med noe minus for at grensa ikke trekkes ovenfor lauvskogbandet i 
nord. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
282 438 669 1390 2441 
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1

Berglimyra og Klumplifjellet  NR

Lokalitet Tjalbekken

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        10000

Kommune: Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder
Eksisterende verneområde
Sti
Korridor

Lierne

0 0,25 0,5 km

Tjalbekken
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FORSKRIFT OM FREDNING AV TJALBEKKEN NATURRESERVAT I LIERNE 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1738-44/1 i kommune: Lierne 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2441 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:10000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Lierne kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som et urskognært 
område med rikt artsmangfold, bl.a. med hensyn til kravstore og til dels svært sjeldne arter.. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsom riding er tillatt. 
13. Etter fastlagt trase/korridor merket på kart følger motorisert ferdsel motorferdselslovens  

bestemmelser. 
14. Bålbrenning er forbudt i sone med taigabendellav. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Bygging av bro over Lakavasselva etter plan, jfr. § 7. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Tjallia 

 

 
Vedkorallsopp på granlæge i Tjallia. 

Foto: Tom Hellik Hofton. 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
T.v: Skjørsigd er en ganske kravfull naturskogart. Funnet på granlæge i Tjallia. 
T.h: Vasskjuke er en viktig gammelskogart. 
Foto: Tom Hellik Hofton. 
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Leirsjøen  
Kommune: Snåsa 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1823 IV 
Verneverdi *** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 0,2% / MB 99,8% 
Vegetasjonsseksjon:  
Skogsone: 3b 
Areal: 12065 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 672916 7144209 
Høyde, min: 202 m.o.h. 
Høyde, max: 470 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1736-77/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
*** - nasjonalt verneverdig. 
Hovedsakelig gammelskog og urskogpreget furuskog med funn av svært sjeldne arter. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området ligger i denl nedre delenl av Lurudalen, og omfatter områder som drenerer til 
Leirsjøen, i hovedsak fra et landskapsrom mellom Leirsjøen og fjella østenfor. Området består 
av en mosaikk av myr/skogholmer nært Leirsjøen, og skoglier mot fjella østenfor. Området 
har en del markert kvartærgeologiske formasjoner på myrflatene nordøstover fra Leirsjøen. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Eldre naturskog av gran og furu preger landskapet, særlig østover. Spesielt er furuskogen i 
kjerneområdene godt utviklet, med god alderspredning og jevn forekomst av gamle trær og 
død ved, herunder en god del furugadd. Dominerende trealder på furu er 2-300 år. Mot veien 
nordvest for Leirsjøen blir skogen gradvis mer påvirket, og herunder er det små hogstflater og 
gjennomhogster. 
 
VERNEINTERESSER 
Området er nasjonalt verneverdig, og det er da lagt særlig vekt på større forekomster av 
gammel furuskog under naturlig dynamikk, og det er god kontinuitet i død ved på 
landskapsnivå. En rekke krevende gammelskogarter er påvist gjennom hele området, særlig 
knyttet til furu. Herunder er det det eneste funn av den kritisk truede arten A. canadensis i 
Norge, og det første funnet av arten H. microspora på naturlig substrat, og Leirsjøen anses å 
være i toppsjiktet av artsrike furuskogområder nasjonalt og regionalt. Karplantefloraen er 
fattig og triviell. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom forekomst 
av naturskog av furu under naturlig dynamikk, med svært sjeldne arter. 
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ANDRE INTERESSER 
Området brukes til friluftsliv, og det er båt utlagt i Leirsjøen. Området brukes til hudyrbeite. 
 
Området er skogbruksområde, og flerbruksplan av 1992 har disse hovedtrekk: 
• Veg fram til Rognstjønna 
• Bestandsskogbruk (dels flatehogster) for område I (Kittelåsen, Leirsjøhøgda) 
• Ikke hogst i myrholmene de første 10 år i område II ( nordøst for Leirsjøen) 
• Gjennomhogging i område III (Rognstjønnåsen og åsene i øst). 
Gjennomføringen av driften har hittil ikke gått dit hen som flerbruksplanen anfører. Vegen 
stopper ved Leirsjøen, det er ikkje hogget i myrholmer og i beskjeden grad i øst.  Et par 
hogstflater finnes dog i område III. 
Det er investert i bro over Luru.  
Området er pr. 2008 ”forsiktig” behandlet ut fra forutsetningene. En har i dag betydelig større 
biologisk kunnskap om området enn da flerbruksplanen ble utarbeidet, og videre 
gjennomomføring av planen, vil være belastende på områdets verneverdier – ut fra den 
kunnskapen man har i dag. 
Området ligger i Luru reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det går veg inn i området. 
Det er friluftsplass, m/båt ved Leirsjøen. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
Egen flerbruksplan for skogbruket. 
 
MERKNADER 
Området var tidligere drøftet mellom Statskog og fylkesmannen, og det var den gang ikke 
kunnskap om dagens sterke verneverdier i området. 
 
Statskog fremmer et alternativt grenseforslag. 
 
ARRONDERING 
Grenseforslaget omfatter landskapsrommet omkring Leirsjøen, dvs høydedraget Kittilåsen – 
Leirsjøhøgda i vest, Rangstjønnhøgda og sørover i øst, samt grensa mot Grong i nord. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
31 1136 5659 6826 12065 
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FORSKRIFT OM FREDNING AV LEIRSJØEN NATURRESERVAT I SNÅSA 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1736-77/1 i kommune: Snåsa 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 12065 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:25000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Snåsa kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et til nærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom forekomst 
av naturskog av furu under naturlig dynamikk, med sjeldne arter. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørrgran og  

tørrfuru (gadd) skal ikke tas. 
13. Motorisert ferdsel på eksisterende skogsvei og parkeringsplass i området. 
14. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Videre utvikling av eksisterende friluftstilrettelegging ved Leirsjøen (enden av stien - jfr  

kart), etter plan. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Leirsjøen 

 

 
Grov furulæge i kjerneområde 2.  

Laven A. canadensis ble funnet på en slik. 
Foto: Tom Hellik Hofton. 

 
 
 
 

 
Fra myrlandskapet, mellom kjerneområde 1 og 2. 
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Merralia  
Kommune: Snåsa 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1723 II 
Verneverdi *** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 72,8% / MB 27,2% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3b 
Areal: 14419 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 656776 7111288 
Høyde, min: 315 m.o.h. 
Høyde, max: 609 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1736-83/1, 1736-80/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
***- nasjonalt verneverdig. 
Område i hovedsak karakterisert av gammel naturskog av furu med registrert alder på furu 
opp til 500 år. Til dels trær av svært grove dimensjoner. En del naturskog av gran. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området danner en sidedal nord for Roktdalen, i form av en vid botn mellom fjella 
Bjørklikamman og Raudbeinklumpen. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Området er i betydelig grad dominert av gammel naturskog som har stått urørt i lang tid. 
Hele området er plukkhogd, men det er langt tilbake. Furu dominerer, av til dels svært grove 
dimensjoner og er registrert med alder opp til 500 år. Gran finnes i områdets randsoner, med 
registrert alder på opp til 350 år. Noe av granskogen som står på bedre bonitet, har et mer 
grovvokst og produktivt preg. Skogbildet er til dels glissent. 
 
VERNEINTERESSER 
Området har karakter av gammel skog under naturlig dynamikk, herunder urskogpreget 
furuskog. Området er et av de største og mest velutviklede naturskogområder av furu som 
kjennes i Midt-Norge. Merralia skiller seg ut ved å fremvise rike forekomster av 
nøkkelelementer, deriblant gamle trær, læger og gadd av grove dimensjoner. Artsmangfoldet 
er dog relativt fattig. Området scorer høyt på flere verdikriterier og oppfyller flere 
mangelkriterier i dagens barskogvern, særlig gammel furuskog. Området er velarrondert og 
uten vesentlige inngrep. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom forekomst 
av svært gammel furuskog av grov dimensjon. 
 
ANDRE INTERESSER 
Fjella omkring brukes til friluftsliv og beiteområde for husdyr. 
Området ligger i Skjækerfjell reinbeitedistrikt. 
Snåsa fjellstyre har transporterer gjennom området og til bakenforliggende fjellstyrehytte. 
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TEKNISKE INNGREP 
Det ligger fjellstyrehytte i indre del/bakenfor området. 
Det går kraftlinje i forkant av området. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
 
ARRONDERING 
Forslaget fanger opp dalsenkningen mellom Raudbeinklumpan og Bjørklikamman. I bakkant 
trekkes grensa litt ned for å gi rom for Merralihytta utenfor et eventuelt reservat. I nedre kant 
trekkes grensa i forkant av skogbandet langs høydedraget, og ovenfor kraftlinja. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
185 558 1907 2650 14419 
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FORSKRIFT OM FREDNING AV MERRALIA NATURRESERVAT I SNÅSA 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1736-83/1, 1736-80/1 i kommune: Snåsa 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 14419 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:35000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Snåsa kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom forekomst 
av svært gammel furuskog i naturlig dynamikk, og av spesielt grov dimensjon. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
 

 
 
 
 

220



§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Furutrær, tørrgran  

og tørrfuru (gadd) skal ikke tas.  
13. Transport av materialer og utstyr til fjellstyrehytte bakenfor området med snøscooter på  

snødekket mark etter fastlagt trase godkjent av forvaltningsmyndigheten,   
    følger motorferdselslovens bestemmelser.  
14. Utsetting av saltslikkesteiner for beiting. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. At grunneier (Statskog) kan utvise uttak av ved til fjellstyrehytte i området, etter plan . 
8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Merralia 
 

 
Spesielt stor og gammel furu er karakteristisk for området.  

Fra kjerneområde 3.  
 

 
Et lite frodig granparti langs Tverråa. 

Foto: Tom Hellik Hofton. 
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Finnvolldalen-Esplingdalen  
Kommune: Namdalseid 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1623 II 
Verneverdi ** (***) 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: A 13,8% / NB 50,7% / MB 
35,5% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 1b, 2a 
Areal: 43388 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 591679 7115942 
Høyde, min: 178 m.o.h. 
Høyde, max: 609 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1725-187/1, 1725-143/5, 
1725-143/2 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
**/*** - regional/nasjonal verdi. Dette er registreringsområdene Finnvolldalen og 
Esplingdalen. Hver for seg har områdene verneverdi **, men som helhet sammen med 
eksisterende Finnvollvatnet naturreservat er verdi (trolig) nasjonal. 
Stort område med stor variasjon av skogtyper, rike skoger, fuktige skoger, sumpskog, gammel 
skog og rikt og variert artsmangfold. ”Storområde” på Fosen, dvs mer enn 10 000 da 
produktiv skog. 
 
Omfatter både statskog og privat tilbud. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Dette er den innerste delen av Furudalsområdet, som består av dalførene Finnvolldalen og 
Esplingdalen. 
Finnvolldalen er det vide dalføret som strekker seg innover fra Finnvollvatnet i Namdalseid 
og mot grensa til Verran og Roan kommuner, mens Esplingdalen strekker seg sørover mot 
grensa til Verran. Begge dalområdene er svært velarronderte, Finnvolldalen er ganske vid i sin 
utforming, mens Esplingdalen har et trangere og mer markant dalrom. Dalene er er en 
mosaikk av skoger og myrområder, som omkranses av snaufjell på sidene. Områdene grenser 
til eksisterende Finnvollvatnet naturreservat. 
Sentralt i området ligger de tre fraflyttede Finnvollen-eiendommene, med store areal med 
gammel jordbruks- og kulturmark. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Lange lisider med kompakt og tung granskog preger Finnvolldalen og veksler med vide flyer 
med furuskog. Granskogene er en mosaikk mellom blåbær- og lågurtgranskog, men også med 
ganske mye rik granskog. Stedvis finnes forekomster av selje, rogn, osp, alm, or, samt 
betydelig med bjørk. Mye av skogen har vært utnyttet i plukkhogstperioden, noe som er mest 
markert i furuskogen. På sørsida av dalen er skogen gammel, til dels uvanlig stor og 
grovvokst, og vekslende mellom alderfase og oppløsningsfase. Dog er kontinuitet noe svak. 
Større og mindre ungskogarealer står på begge sider av dalføret, mest i nordsida. Esplingdalen 
er preget av en mosaikk av gammel skog i naturtilstand og flater med yngre skog. Furuskogen 
er mindre utnyttet enn granskogen, og her finnes parti med svært gammel furu - med rimelig 
innslag av trær opp i 5-600 år. 
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VERNEINTERESSER 
Området har stor variasjon i skogtyper, relativt store areal med velutformet naturskog, rikt 
artsmangfold innen flere grupper og mange kjerneområder. 
Området utgjør en viktig brikke i skog- og fjellandskapet på Nord-Fosen. De mange fuktige, 
varierte og rike skogene gir grunnlag for både fuktighetskrevende arter og et rikt 
artsmangfold, bl.a. arter som korallav, trådragg, skorpelavarter på gran, lobarionsamfunn på 
lauvtrær. De indre delene av Finnvollvatnet utgjør et flott våtmarksområde. 
Området er beregnet til å være ”storområde”, med mer enn 10 000 da produktiv skog, en 
viktig kvalitet i barskogvernet på Fosen. Området bidrar i betydelig grad til å dekke flere 
skogvernmangler, herunder både store områder, rike skogtyper, gammel skog under naturlig 
dynamikk, oseanisk påvirkede skoger (internasjonalt ansvar) og viktige forekomster av 
rødlistearter. Hver for seg har dalene verdi ** ( i øvre og nedre del av skalaen), men som 
helhet og sammen med eksisterende Finnvollvatnet naturreservat er verdi ”trolig” *** - 
nasjonal verdi. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig betydning og egenart som et stort område, med varierte 
skogtyper, rike skoger, fuktige skoger, gammel skog og et rikt artsmangfold med kravfulle og 
sjedne arter. 
 
ANDRE INTERESSER 
Det ligger tre privateiendommer inne i området. Alle tre er fraflyttede bosettinger, og det er 
landbruksvirksomhet knyttet til en av eiendommene, med periodisk behov for transport av 
materiell og utstyr inn i området. Det signaliseres fra fylkesmannen at eventuelt reservat ikke 
skal være til hinder for nødvendig transport i denne forbindelse. 
Området brukes til variert friluftsliv og er beiteområde. 
Området ligger i Fosen reinbeitedistrikt, og det er samisk boplass ved Stornesvatna like 
utenfor området. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det går merket sti inntil Stornesvatna. 
Det er 2 hytter i området. 
Det er sauegjerde bl.a. ved Hundtjønna. 
Merket sti til Stornesvatna. 
Mellom Finnvollvatnet og grense for de private eiendommer er det klopper over diverse 
bekker. 
Det er gammel dam i Esplingdalen. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Området omfatter også privat tilbud fra en grunneier. 
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ARRONDERING 
Grenseforslaget følger høydene rundt dalførene. Ved Stornesvatna er grensa trukket noe vekk 
fra bebyggelsen. 
Arrondering er god i den forstand at landskapsrommet fanges inn, men reduseres noe av de 
private enklaver i Finnvoldalen.  
Som helhet er arrondering god. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
677 4341 8412 13430 43388 
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Ikke på høring

Finnvollvatnet  NR

Lokalitet Finnvolldalen-Esplingdalen

Kartgrunnlag N50-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        60000

Kommune: Namdalseid Tegnforklaring

Kjerneområder
Alternativ grense
Andre områder i høringsforslag
Trase, A og B
lei reintrekk
Eksisterende verneområde

0 1 20,5 km

Finnvolldalen-Esplingdalen

A

B
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FORSKRIFT OM FREDNING AV FINNVOLLDALEN-ESPLINGDALEN 
NATURRESERVAT I NAMDALSEID KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1725-187/1, 1725-143/5, 1725-143/2 i kommune: 
Namdalseid 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 43388 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:42500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig betydning og egenart som et område med gammel skog 
under naturlig dynamikk,herunder med stor variasjon av skogtyper, forekomst av rike 
skogtyper, sumpskog, svært fuktige skogtyper, og et rikt artsmangfold med kravfulle og 
sårbare arter. 
Området er viktig som storområde, dvs mer enn 10 000 da produktiv skog. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  

i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av enkle midlertidige jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørrgran og  

tørrfuru (gadd) skal ikke tas.  
13. Transport av materialer og utstyr gjennom området til de private eiendommer på  

Finnvollen med beltekjøretøy på snødekket mark etter kartfestet kjøretrase (A),  
    følger motorferdselslovens bestemmelser.  
14. Bruk av lett terrengående motorkjøretøy langs kartfestet kjøretrasé (B) i forbindelse med  

beitebruk for eier av eiendom 143/5,12, jfr motorferdselslovens bestemmelser. 
15. Uttak av sennegress etter samisk tradisjon. 
16. For motorisert båttransport på Finnvollvatnet m/Selja gjelder motorferdselslovens  

bestemmelser. 
17. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
18. Vedlikehold (rydding) av trekklei for rein, jfr trase merket på kart. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. At grunneier (Statskog) kan utvise uttak ved til hytter i området, etter plan. 
8. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr med beltekjøretøy på snødekket mark til  
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hytter ved Finnvollvatnet etter fastlagt trase 
9. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 
10 Bruk av reservatet til miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan, jfr § 7. 
13. Uttak av sløydmaterialer og ved på tradisjonell samisk vis. Særegne vekstformer skal ikke  

tas. 
14 Flytting av sperregjerde for beitedyr. 
15. Merking av stier, løyper og gamle ferdselsveger. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Finnvolldalen-Esplingdalen 
 

 
Flommarkskog kjerneområde 7. 

 
 
 
 
 
 

           
T.v:  Meget fuktig lokalklima. Foto: Tom Hellik Hofton. 
T.h: Finnvollen er et stort landbruks/kulturlandskap. 
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Foto Finnvolldalen-Esplingdalen 
 

 
Esplingdalen sett fra vest mot øst. 

 
 
 
 
 
 

    
T.v: Enslig furu, anslagsvis 500 år gammel. 
T.h: Fra kjerne 2, flommarkskog lengst sør i området. 
Alle foto: Jon T. Klepsland. 
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Olaengåsen  
Kommune: Namdalseid 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1723 III 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: MB 
Vegetasjonsseksjon:  
Skogsone: 3a 
Areal: 178 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 612601 7118135 
Høyde, min: 224 m.o.h. 
Høyde, max: 283 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1725-135/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - Regionalt verneverdig. 
Skogås med gammel granskog hvor det er registrert flere rødlistearter. Lokaliteten omfatter 
også en rikmyr. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Lokaliteten ligger på Olaengåsen, som ligger ca 1 km sør for Vålåvatnet i Namdalseid. Åsen 
har slake former, og med unntak av noen myrpartier, er hele åsen skogkledd. I lokaliteten 
ligger en rikmyr som omkranses av rike granskogtyper, til dels med rik sumpskog og fuktig 
lågurttype. I kanten av rikmyra finnes også en rik kilde. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Østsiden av åsen består av tett gammel granskog, der det imidlertid er noen åpne partier med 
fuktområder, samt en større rikmyr. Vestsiden av åsen har mer glissen granskog og 
dimensjonene er mindre. Hovedtreslag er gran, men det er innslag av furu og ulike 
lauvtreslag. Skogen er jevnt over gammel, og det er få og små nyere hogstinngrep i området. 
Liten dødvedkontinuitet og gamle stubber tyder imidlertid på tidligere hogster i området 
 
VERNEINTERESSER 
Området består av rike vegetasjonstyper hovedsakelig av høgstaudetypen, til dels med rik 
sumpskog og en fuktig lågurttype. I den rike fuktskogen er det påvist flere rødlistede sopper, 
og på rogn og selje finner vi godt utviklede lungeneversamfunn. I tillegg har rikmyra store 
verdier. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som rik naturskog av 
gran med forekomster av rødlistearter. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området ligger i Fosen reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Den flate delen av rikmyra er noe påvirket av grøfting. 
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PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Lokaliteten er et frivillig tilbud om vern av privat areal. 
 
ARRONDERING 
I øst avgrenses området av en skogsbilveg. I nord og sør avgrenses området av hogstflater. I 
vest er avgrensning mot kulturskog. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
65 84 2 151 178 
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Lokalitet Olaengåsen

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:         4000

Kommune: 

Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag

Namdalseid

0 0,25 0,5 km

Olaengåsen
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FORSKRIFT OM FREDNING AV OLAENGÅSEN NATURRESERVAT I 
NAMDALSEID KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1725-135/1 i kommune: Namdalseid 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 178 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1:3000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som rik naturskog av 
gran med forekomster av sårbare og sjeldne arter. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt.  
 
7. Bålbrenning er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av  

forvaltningsmyndigheten, jfr § 7. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Olaengåsen 
 

 
Frodig gammelskog. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rikmyr med orkideer. 

 
Begge foto: Gunnar Kjærstad 
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Skogkjerringholet  
Kommune: Namdalseid 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1623 II 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: MB 
Vegetasjonsseksjon:  
Skogsone: 2a 
Areal: 342 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 604553 7124209 
Høyde, min: 184 m.o.h. 
Høyde, max: 331 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1725-148/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - Regionalt verneverdig. 
Kjerneområde med kystgranskog av mellomboreal type. Kjerneområdet har sjeldent grove 
dimensjoner av gran. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Lokaliteten er en øst- og delvis sørøstvendt granskog på østsiden av Fugglia. Topografien 
varierer mellom bratte lipartier og flatere områder. I sør avgrenses området av en bratt 
bekkedal. Det er skilt ut en kjernelokalitet som ligger i et søkk ovenfor et sumpområde. 
Kjerneområdet består av relativt glissen, men svært grov granskog. Utenfor kjernelokaliteten 
er produktiviteten lavere. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Skogstrukturen varierer i området. I kjernelokaliteten finner vi kystgranskog og trær av 
sjeldent grove dimensjoner. Kjerneområdet er rikt, med hovedsakelig høgstaude- og 
storbregnevegetasjon. Utenfor kjerneområdet finner vi store variasjoner i skogbildet. I de 
bratteste partiene finner vi til dels grov granskog, mens det på flatere partier blir fuktigere der 
myr og furumyrskog dominerer. Både i og utenfor kjerneområdet finner vi lauvtreinnslag, 
hovedsakelig av bjørk, men også gråor, rogn og selje forekommer. Store deler av skogarealet 
er i naturskogtilstand 
 
Det er gjennomført enkelte småflatehogster og plukkhogster i området, og det er også noen 
eldre plantefelt som i dag er i h.kl IV. 
 
VERNEINTERESSER 
Kjernelokaliteten er kystgranskog med godt utviklet lungeneversamfunn på selje og rogn, 
lokalt også på gran. Den meget sjeldne knappenålslaven praktdoggnål er påvist i området, 
samt flere sjeldne skorpelav. Utenfor kjernelokaliteten er det meste av skogen gammel gran- 
og furuskog, som opptrer i naturskogtilstand. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig betydning og egenart som en kystbarskog, med sjeldne 
arter og stor variasjon. 
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ANDRE INTERESSER 
Området ligger Fosen reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Ingen 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Lokaliteten er et frivillig tilbud om vern av privat areal. 
 
ARRONDERING 
Lokaliteten er godt arrondert. I vest grenser lokaliteten mot fjellet, i sør ned mot 
Nilsengbekken. I nord og i øst grenser området mot fattig furumyrskog. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
33 64 157 255 342 
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Lokalitet Skogkjerringhølet

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:         5000

Kommune: 

Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag

Namdalseid

0 0,25 0,5 km

Skogkjerringhølet
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FORSKRIFT OM FREDNING AV SKOGKJERRINGHOLET NATURRESERVAT I 
NAMDALSEID KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1725-148/1 i kommune: Namdalseid 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 342 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1:5000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig betydning og egenart som en kystbarskog, med sjeldne 
arter og stor variasjon. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt.  
7. Bålbrenning er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  

 oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsom riding er tillatt. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av  

forvaltningsmyndigheten, jfr § 7. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Skogkjerringholet 
 

 
Svært grov granskog. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sentralt i området. 

 
Begge foto: Gunnar Kjærstad 
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Dale  
Kommune: Flatanger 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1623 I 
Verneverdi *** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: MB 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 1b, 2a 
Areal: 1219 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 594444 7147784 
Høyde, min: 40 m.o.h. 
Høyde, max: 276 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1749-15/14, 1749-15/13, 
1749-15/17, 1749-15/3 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
*** - nasjonalt verneverdig. 
Det er registrert to (tre) kjernelokaliteter innenfor verneforslaget. Den største av disse er 
Stordalen (129 daa). Stordalen er en stor og svært viktig lokalitet for kystgranskog. I tillegg til 
Stordalen finnes et mindre område med kystgranskog i lia mot Morkavatnet (ca 16 daa). Det 
er også registrert ett mindre parti med rikmyr (ved Hattjønna). 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området ligger mellom Dalvatnet og Morkavatnet i Flatanger. Området har en kupert 
topografi med fattige fjelltopper og rike dalsøkk. Nordøst i området er det en markert bratt li 
med flere små og store stup, på de flateste partiene vokser noe skog. I lia finnes en del store 
kuppelsteiner, som sammen med små bergvegger skaper et fuktig lokalklima. Lokaliteten har 
noen mindre myrer, hovedsakelig rundt et mindre tjern (Hattjønna). 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
I dalsøkkene er gran hovedtreslag med innslag av ulike lauvtreslag som bjørk, rogn, selje og 
osp. På myrene og høyere opp i terrenget overtar glissen furuskog.  
 
Aldersfase preger skogbildet, og særlig i kjernelokalitetene er påvirkningen av nyere hogster 
liten. Gamle stubber viser imidlertid at det tidligere er foregått hogst. Utenfor kjerneområdene 
er det gjennomført noen hogster, og enkelte skogbestand er i dag ungskog i h.kl II - III. 
Kontinuiteten i dødved er jevnt over liten. Enkelte partier har imidertid store mengder dødved 
av nyere dato. Særlig gjelder dette ved bekken i nedre del av Stordalen. 
 
VERNEINTERESSER 
Området utgjør en stor og godt utviklet kystgranskog, og verneverdien er således svært stor. 
Lavfloraen er artsrik, og lungeneversamfunn opptrer godt utviklet både på lauvtrær og på 
gran. Svært mange lavarter fra lungeneversamfunnet har en god forekomst i området.  
 
Størst verdi knytter seg til kjerneområdet Stordalen hvor det er registrert en rik forekomst av 
rund porelav, det er videre funnet gullprikklav (minst 80 trær), trådragg og skorpefiltlav. 
Området er levested for en rik skorpelavflora med fuktighetskrevende og sjeldne arter. I 
tillegg til Stordalen er det også en mindre kjernelokalitet med kystgranskog, og denne er noe 
dårligere utformet. 
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FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig betydning og egenart som en kystbarskog, med sjeldne 
arter og stor variasjon. 
 
ANDRE INTERESSER 
Ved Hattjønna er det bygd et fotoskjul som nå er i dårlig forfatning. 
Området ligger i Fosen reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Kraftlinje går gjennom området. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Lokaliteten er et frivillig tilbud om vern av privat areal. 
 
ARRONDERING 
Området avgrenses i nord av Dalvatnet, i sør-øst av Morkavatnet. I øst avgrenses området 
delvis av elva mellom Morkavatnet og Dalvatnet og delvis mot annen skogeiendom. I vest 
avgrenses området mot annen skogeiendom. 
I området ligger det en eiendom som ikke er med i verneforslaget. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
142 245 304 691 1219 
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Ikke på høring

Lokalitet Dale

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        10000

Kommune: 

Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag

Flatanger

0 0,25 0,5 km

Dale
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FORSKRIFT OM FREDNING AV DALE NATURRESERVAT I FLATANGER 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1749-15/14, 1749-15/13, 1749-15/17, 1749-15/3 i 
kommune: Flatanger 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1219 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:8000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Flatanger kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig betydning og egenart som en kystbarskog, med sjeldne 
arter og stor variasjon. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Bålbrennning med tørrkvist eller medbrakt ved. 
13. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
14. Vedlikehold, oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og  

økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i  
   forhold til fredningsformålet.  
15. Rydding av eksisterende kraftlinjetrase. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av  

forvaltningsmyndigheten, jfr § 7. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Dale 

 

 
Rik gammelskog. 

 
 
 
 
 
 

 
Oversikt over området. 

 
Begge foto: Gunnar Kjærstad 
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Møytla  
Kommune: Steinkjer 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1723 II 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: A 3,6% / NB 60,5% / MB 
35,9% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3b 
Areal: 3637 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 642657 7104725 
Høyde, min: 149 m.o.h. 
Høyde, max: 566 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1702-478/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regionalt verneverdig. 
Omfatter et vassdrag og den økologiske gradienten langs en elvedal, fra område rundt marin 
grense til skoggrensa, med sumpskoger, rike områder, bekkekløft, og svært fuktige 
(kystbarskognære) områder . 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området består av den slake elvedalen langs Møytla fra samløp Svartbekken og inn til det 
trange Møytlaskardet, en strekning på ca 6 km, samt en forbindelse østover mot Merraskardet. 
Dette er igjen sideløp til Ognavassdraget, og dekker et høydeintervall fra ca 150 m og opp 
mot snaufjellet. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Påvirkningsgraden varierer svært mye: Fra gammel og grov naturskog i Møytlaskardet, 
kompakt og tettvokst granskog med innslag av relativt gamle trær på løsmassene langs nedre 
del av Møytla, skog hardt påvirket av plukkhogst, og felter av ungskog og snauflater i de 
midtre deler langs elva. 
Skogen har et uvanlig fuktig preg. 
 
VERNEINTERESSER 
Området danner en gradient langs en slak elvedal, fra under marin grense til skoggrense, har 
stor økologisk variasjon med mange ulike skogsamfunn. Gransumpskog finnes hyppig, rikere 
typer som høgstaude- og storbregneskog er vanlig, flommarkskog, markert bekkekløft, og 
fuktige skogtyper med tendens mot kystbarskog. Denne variasjonen bidrar til tilsvarende rik 
og variert biomangfold, herunder med rødlistearter. Av arter kan nevnes skorpelav, groplav, 
tråragg og dvergfiltlav. Området bidrar til flere viktige kriterier i mangelanalysen, bl.a. 
relativt lavt beliggende intakt skog, rike skogtyper, og rikt biomangfold - spesielt med tanke 
på lavfloraen. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig verdi og egenart gjennom gammel skog og variasjon i 
ulike skogtyper, herunder med bekkekløft, rike skogtyper, svært fuktige skogtyper og rikt 
biomangfold med rødlistearter. 
 

254



ANDRE INTERESSER 
De bruksberettigede får utvist virke i statsalmenningen. 
Steinkjer Sellifjell er underskuddsalmenning. 
Området ligger i Skjækerfjell reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det går veg på nordsida av elva, nesten inn til Klæbo-setra. 
Omfattende nyere hogstinnngrep i de midtre deler, herunder langs elva. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. Deler av området ligger innenfor Giskås skytefelt. 
 
MERKNADER 
De beskrevne hogstinngrep i midtpartiet reduserer områdets verdi, som urørt kunne blitt 
vurdert til ***-område. 
 
ARRONDERING 
Området arronderes i hovedsak på langs av vassdraget, på begge sider av elva fra 
Klæboseteren og innover, på øst/norsida p.ga eiendomsforholdene i den nedre delen. Den 
midtre delen består av snauflater og hogster og er i seg selv ikke verneverdig, og foreslås 
ikke. Området trekkes videre på langs av høyderyggen og tar med kjerneområde i øst. 
Arrondering er på grunn av bruddet i midten ikke god. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
25 749 1143 1917 3637 
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FORSKRIFT OM FREDNING AV MØYTLA NATURRESERVAT I STEINKJER 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1702-478/1 i kommune: Steinkjer 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3637 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:27500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Steinkjer kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart gjennom gammel skog, 
variasjon av ulike skogtyper, herunder med bekkekløft, rike skogtyper, svært fuktige 
skogtyper og rikt biomangfold med sjeldne og sårbare arter. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 
13.Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Møytla 
 

 
Fra Heggnesa kjerneområde 1. 

 
 
 
 
 

 
Svært fuktig sumpskog, mye skjegglav. Heggnesa. 
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Høgmannen - Høysjøen  
Kommune: Steinkjer, Verdal 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1722 I 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 37,7% / MB 62,3% 
Vegetasjonsseksjon: O1-Svakt oseanisk 
Skogsone: 3b 
Areal: 88531 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 642852 7089963 
Høyde, min: 216 m.o.h. 
Høyde, max: 763 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1702-480/1, 1721-290/1, 
1702-479/1, 1721-289/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regional verneverdi 
Et særlig stort område med betydelig innslag av gammel naturskog, en rekke kjerneområder 
av alle verdikategorier (A, B, C), og som nesten grenser til Blåfjella - Skjækra nasjonalpark. 
Området er stort, og det presenteres i flere alternativ, både som storområde, og som 
enkeltområder konsentrert rundt kjerneområder, med ulike løsningsmuligheter. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Dette er et stort område som ligger mellom Henningfjellet og Lauvvatnet i Steinkjer og 
Høysjøen-Leksdalen i Verdal. Området består av relativt høytliggende skog-, myr- og 
fjellområder, og omfatter areal i nedslagsfeltet til både Ognavassdraget, Verdalsvassdraget og 
Figgavassdraget, hvor de to førstenevnte også er verna vassdrag. Området består således av 
mange delområder og geografiske landskapsrom. Det er registrert et 25-talls kjerneområder, 
innenfor alle verdikategorier (A, B, C). Området grenser i delområde Vetringen nesten mot 
Skjækerdalen (bare en smal stripe privat imellom) og dermed Blåfjella - Skjækra 
nasjonalpark. Det er store areal med myr og glissen furubesetning i området. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Området som helhet er svært heterogent, men er overveiende preget av påvirkede skoger i 
kombinasjon med kjerneområder av høg kvalitet.  
 
Rundt Høysjøen er terrenget betydelig påvirket av hogst, mens naturskoger finnes høyt i 
terrenget, samt kjerneområde med gammel furuskog med trær opp til alder 400 år ved 
Gabrielåsen. 
I Leksdal vest er det tunge, kompakte granskoger av naturskogkarakter av høg verdi langs 
Holtjønnbekken og Mevassbekken, mens skogen har betydelig påvirkning langs Mevatna og 
langs fløyene mellom Fånettjønna og Skjellheia.  
I nord mellom Tømmeråsen og Såseggslettåsen preges området av betydelig påvirkning, 
mens det langs åsene nord for Lauvvatnet og Langvatnet er en rekke kjerneområder i 
kategoriene A, B og C. 
I Vetringen-Hervolaområdet er det gammel høgstaudeskog og gran i alder opp til 200 år, 
gammel furuskog med furu opp til 350/400 år, men også glisne og påvirkede områder, samt 
kjerneområder fra Mokkavatnet og langs foten av Hervola. 
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VERNEINTERESSER 
Området er et stort sammenhengende fjellskogområde med mye eldre naturskog. Sammen 
med nesten tilgrensende Blåfjella- Skjækra nasjonalpark i øst, et dette et svært stort 
naturskogområde i regionen og tilfredsstiller kravet til storområde både mht kategori over  
10 000 daa produktiv skog og over 100 km2 i totalareal. Området har mange kjerneområder i 
alle verdikategorier (A, B, C), herunder rike skogtyper og element av kystgranskog. Disse 
områdene er viktige refugier og spredningssentra for gammelskogarter i området, og de mer 
påvirkede areal har funksjon som sammenbindingsareal for disse.  
 
Området fanger opp mangelkriteriene storområde, samt rike skogtyper, sumpskog og en 
lokalitet med boreal regnskog, og til en viss grad større areal med gammel skog under naturlig 
dynamikk. De fleste mangelkriterier dekkes inn med små areal. På sikt vil området kunne 
utvikle sterke populasjoner av kravfulle arter. 
Området har funksjon ved at det sammen med nasjonalparken dekker en akse av 
verneområder fra svenskegrensa og langt vestover. 
Innenfor dette store området kan enkeltareal i seg sjøl ha begrensede verneverdier. 
Totalt sett har området regional verneverdi. 
 
Området presenteres både som et storområde, og som et alternativ hvor det er avgrenset 
områder rundt konsentrasjoner av kjerneområder. 
Alternativet med enkeltområder skisseres slik: 
 
A). Mevassbekken-Holtjønnbekken. 
Fanger opp 4 kjerneområder i kategoriene A og B, samt karakteristisk gammelskog ved 
Mevassbekken og øst for Skrovesvollen. 
Karakteregenskaper er gammel fuktig gammelskog, særlig gammel granskog med trær over 
300 år, gammel rik storbregnegranskog, gammel fattig sumpskog. 
 
B). Høysjøen. 
Fanger opp 4 kjerneområder i nivå A-C, med karakterene kystgranskog i trang og fuktig 
ravine, og to lokaliteter med svært gammel furuskog til regionen å være, med alder på trær 
opp til 400 år. 
 
C) Vetringen - Hervoltjønna. 
Fanger opp 7 kjerneområder i nivå B-C, med karakterer meget grov gammelskog, 
høgstaudeskog, gammel boreal lauvblandingsskog og større areal med rikmyr. 
 
D). Lauvvatnet nord. 
Fanger opp 6 kjerneområder i nivå A-C, med karakterene urskog/gammelskog av gran og 
furu, samt bekkekløft. 
 
E) Høgmannen. 
Binder sammen eksisterende skogreservat med 2 nye kjerneområder, samt et utpreget 
gammelskogområde i nord. 
Kjerneområdene har nivå C med karakterene urskog/gammelskog av gran. 
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FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart som et spesielt stort 
område i regionen, med eldre naturskog og en rekke enkeltlokaliteter av stor verdi, herunder 
boreal regnskog, høgstaudeskog, sumpskog. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området er mye benyttet til friluftsliv, bl.a. med tilgrensende hyttekonsentrasjoner, herunder 
kjøres det årlig opp skiløyper i området. Området benyttes til beiting, og de bruksberettigede 
fra flere almenninger tar ut virke fra området. 
De tilliggende statsalmenninger er underskuddsalmenninger 
Området ligger i Skjækerfjell reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Sperregjerde for beiting ovenfor Høysjøen, hytte ved Fiskløysa i Vetringen, gammel 
gruvedrift i Malså, setre, betydelig tilgrensende hyttebebyggelse. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplanene for Verdal og Steinkjer. 
 
MERKNADER 
Det er før høringen gjennomført i alt 7 befaringer og møter med partene. Området er stort, og 
fylkesmannen vil etter høringen og i drøftinger med partene og Statskog vurdere områdets 
videre posisjon i verneplansaken. 
Sammenbinding av enkelte av delområdene er også alternativ. 
 
ARRONDERING 
I forhold til NINAs utgangspunkt, tas ikke parsellen Tømmeråsen - Suseggslettåsen med. 
Heller ikke det sentrale området rundt Mevatna og Fånettjønna i Leksdal tas med. 
De alternative enkeltforslagene er arrondert i forhold til kjerneområdene. 
Hyttebebyggelsen ved Lauvvatnet og Langvatnet tas ikke med i noen av utkastene. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
539 4952 16677 22169 88531 
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FORSKRIFT OM FREDNING AV HØGMANNEN - HØYSJØEN NATURRESERVAT 
I STEINKJER, VERDAL KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1702-480/1, 1721-290/1, 1702-479/1, 1721-289/1 i 
kommune: Steinkjer, Verdal 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 88531 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:100000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Steinkjer, Verdal kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart som et spesielt stort 
område i regionen, med dominans av eldre naturskog, og en rekke enkeltlokaliteter av stor 
verdi, herunder boreal regnskog, høgstaudeskog, sumpskog. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av trevirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørrgran og  

tørrfuru (gadd) skal ikke tas.  
13. Oppkjøring av skiløyper gjennom området med snøscooter etter fastlagt trase godkjent av  

forvaltningsmyndigheten, skjer etter motorferdselslovens  
    bestemmelser. 
14. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. At grunneier (Statskog) kan utvise uttak av virke for ved til hytter i området, etter plan. 
8. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til setrer og hytter med beltekjøretøy på  

snødekt mark etter fastlagt trase. 
9. Flytting av sperregjerde for beiting. 
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For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Høgmannen-Høysjøen 
 

 
Gamle døde trær og lavskrike i kjerneområde 7, ved Holtjønnbekken, Leksdalen. 

Lavskrike er karakterart i gammelskog. 
Foto: Tom Hellik Hofton 

 
 
 
 

 
Det er store areal med åpne landskap og svært glissen trebestokning i området. 

Høysjøen t.h. Foto: Tom Hellik Hofton 
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Foto Høgmannen-Høysjøen 
 

 
Gammel nydød gran med vasskjuke og store mengder gubbeskjegg. 

Kjerneområde 8, Hervoltjønnbekken. 
Foto: Jon T. Klepsland 

 
 
 

 
Gråorskog og fuktig klima i kjerneområde 2, ved Haukåa, Høysjøen. 

Foto: Sigve Reiso 
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Kverndalen  
Kommune: Verdal 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1722 II 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 83,7% / MB 16,3% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3a 
Areal: 11560 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 644610 7072056 
Høyde, min: 217 m.o.h. 
Høyde, max: 617 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1721-292/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regionalt verneverdig 
Godt arrondert område lang en elvedal, med bra variasjon og viktig kjerneområde. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området ligger langs elva Kverna, og omfatter en markert dal i ulike utforminger, herunder 
skarp V-form i de nedre deler, som etter hvert går over i fjellterreng. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Påvirkning varierer, men skogen er over det meste påvirket av en gjennomhogst. Grana står i 
bestand langs Kverna vestover, i den nord-vestvendte lia under Auskinvola, samt i 
kjerneområdet Kalvdalen. 
Den best utviklede granskogen i den vestre delen har naturskogliknende preg og alder opp til 
150 år. Forøvrig er det en god del kulturskogpreg her. Skog i aldersfase finnes i det viktige 
kjerneområdet Kalvdalen. Furuskogen er best utviklet i en vid omkrets omkring Kalvdalen, 
med rimelig god alderspredning opp til 200 år. Området domineres av fattige skogtyper. 
 
VERNEINTERESSER 
Kjerneområdet Kalvdalen preges av naturskog, høy luftfuktighet, liten solinnstråling, stor 
bartremasse, og er særegent og viktig. Øvre trealder er 150-200 år. Nesten alle funn av 
krevende eller sjeldne arter er gjort i kjerneområdene. Verdivurdering på de fleste 
skogkriterier er lav grunnet kontinuitetsbrist og lite død ved, og området bidrar ikke til 
mangeloppfyllelse i seg selv. Som helhet har imidlertid Kverndalområdet betydelig størrelse, 
fanger opp en skarp elvedal med sin økologiske variasjon, har meget god arrondering, og er 
vurdert regionalt verneverdig. Kjerneområdet Kalvdalen er et viktig fundament for områdets 
verneverdi. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og eganart som en elvedal med 
sin økologiske variasjon og har et særegent og viktig kjerneområde. 
 
ANDRE INTERESSER 
De bruksberettigede får utvist virke i statsalmenningen. 
Området ligger i Feren reinbeitedistrikt. 
Kverndal er underskuddsalmenning 
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TEKNISKE INNGREP 
Auskinvollen ligger i området, men er veldig forfallen. 
Bro over elva. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
 
ARRONDERING 
Området arronderes helhetlig rundt dalføret. I vest tilpasses grensene mot kulturskog, men 
noe kulturskog inngår. 
Dette medfører at noen registrerte kjerneområder ikke er med innenfor arronderingen. 
Arrondering er god. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
0 421 1671 2092 11560 
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FORSKRIFT OM FREDNING AV KVERNDALEN NATURRESERVAT I VERDAL 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1721-292/1 i kommune: Verdal 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 11560 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:30000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Verdal kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart som en elvedal, bl.a. 
med særegen naturskog i fuktig miljø. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv på stedet. Tørrgran og tørrfuru (gadd) skal  

ikke tas.  
13. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Kverndalen 
 

 
Enorm granlæge i kjerneområde Kalvdalen. 

 
 
 
 
 
 

              
 
T.v. Gammelskog på breelvsletta i Kalvdalen. 
T.h. Oversiktsbilde. 
Foto: Jon T. Klepsland 
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Ramsås  
Kommune: Verdal 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1722 III 
Verneverdi *** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: MB 
Vegetasjonsseksjon: O1-Svakt oseanisk 
Skogsone: 3a 
Areal: 761 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 627683 7068187 
Høyde, min: 190 m.o.h. 
Høyde, max: 464 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1721-296/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
*** - nasjonalt verneverdig. 
Kalkvegetasjon i åsside, med høy andel sjeldne, kravfulle og rødlistede arter, samt liten 
kalksjø. 
Grenser til eksisterende Kaldvassmyra naturreservat. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området ligger i Tromsdalen i Verdal, og består av den nordvendte delen av Ramsåsen. 
Ramsåsen er en profilert høg ås, med en svært bratt front. Området grenser ned mot 
eksisterende Kaldvassmyra naturreservat. Både i og utenfor planområdet er det huler i 
kalkfjell. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
I den bratte skråningen står det noe eldre naturskog, og noe eldre furuskog, dog er skogen 
likevel påvirket av plukkhogster. Forøvrig er Ramsåsen betydelig påvirket av skogbruk. 
 
VERNEINTERESSER 
Området har bratte, kalkrike bergvegger, med tilhørende vegetasjon. Av skogtyper finnes 
både kalkfuruskog og høgstaudegranskog. Området er viktig for mange organismegrupper, er 
artsrikt og har en høy andel med kravfulle, sjeldne og rødlistede arter. Av arter kan nevnes 
tannrot, huldrelav, samt sjeldne kalkmoser, herunder fra gruppen blygmoser. Grønntjønna er 
ei kvartærgeologisk dødisgrop, og har sjeldne kransalger og sjeldne billearter. Ramsåsen 
dekker opp for rike områder og rødlistearter i mangelvurderingen. Nærheten til eksisterende 
reservat styrker områdets samlede naturverdi, som er svært høy med mange ulike 
naturverdier. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med med sitt biologiske mangfold i form 
av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning gjennom rik kalkholdig bergrunn 
med tilhørende rikt og sjeldent biologisk mangfold, med kravfulle, sjeldne og rødlistede arter. 
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ANDRE INTERESSER 
Områdene ved Ramsåsen brukes både til friluftsliv, undervisning i skolene og i utmarksbasert 
næringsliv. Det er diverse tilretteleggingstiltak i områdene. Det er også kalkbrudd i 
Tromsdalen, samt at Statskog driver og ser på mulig kalkbryting i Ramsåsen 
De bruksberettigede har rett til virkesuttak i statsalmenningen. Ramsås er 
underskuddsalmenning. 
Området ligger i Feren reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Området grenser til veg og traktorveg. Det er en del hogstpåvirket areal i området. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Kaldvassmyra er myr- og våtmarksområde og ble vernet som naturreservat i 1984. 
Grenselinja følger vegen eller stort sett myrkanten, samt at den østligste delen av 
myrkomplekset ikke er med. Det betyr at området er meget sårbart for nærliggende inngrep, 
og at vernet ikke omfatter de naturlige overgangssoner mot tilgrensende areal. Dette påpekes 
som en truselfaktor mot verneområdet i  Riksrevisjonen Dokument nr 3:12 (2005-2006) 
”Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av 
biologisk mangfold og forvaltning av verneområder”. 
 
Fylkesmannen ønsker derfor en drøfting med tanke på å etablere en bedre økologisk 
arrondering i tilknytning til Kaldvassmyra, og vil ta opp den saken. Det foreslås imidlertid 
ikke noe konkret i dette dokumentet. 
 
ARRONDERING 
I forkant følger grenseforslaget stort sett vegen, men er trukket litt unna lunneplass i vest. 
Østover trekkes området i retning Ramsåsvollen for å få noe dybde og naturlig avslutning. Det 
samme i toppen, hvor området er trukket litt bakover for at forslaget ikke bare skal være en 
”skalk” i fronten. For å få til gunstig arrondering inngår noe ungskog i forslaget. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
165 333 104 602 761 
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FORSKRIFT OM FREDNING AV RAMSÅS NATURRESERVAT I VERDAL 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1721-296/1 i kommune: Verdal 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 761 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1:12500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Verdal kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med med sitt biologiske mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning gjennom rik kalkholdig bergrunn 
med tilhørende rikt og sjeldent biologisk mangfold, med kravfulle og sjeldne arter, samt 
forekomst av kalksjø. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. Riding er forbudt. 
7. Bålbrenning er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

 
 
 

282



§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Ramsås 
 
 

 
Grønntjønna er en kalksjø. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ramsåsen sett fra Kaldvassmyra naturreservat. 
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Tverråa  
Kommune: Verdal 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1722 II 
Verneverdi *** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: MB 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3b 
Areal: 574 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 637707 7067553 
Høyde, min: 237 m.o.h. 
Høyde, max: 330 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1721-225/5, 1721-222/2, 
1721-294/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
*** - nasjonalt verneverdig. 
Elvekløft med naturskog, rike skogtyper, svært fuktig karakter og rikt artsmangfold. 
Halvparten av området er et privat tilbud. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området danner en skarp elvedal som strekker seg ca 2 km langs Tverråa, som er et 
sidevassdrag til Inna i Verdalen. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Skogen er for det meste gammel naturskog i aldersfase, men som er plukkhogd langt tilbake i 
tid. Skogbildet er kompakt, med gamle grove trær og glennedannelse enkelte steder. Svært 
fuktig klima i sidekløfter. Furuskogen oppe på ryggen er også relativt gammel. 
 
VERNEINTERESSER 
Som elvekløft har området stor variasjon i økologiske gradienter og naturgrunnlag over små 
avstander, noe som gir stor variasjon skogsamfunn. Relativt høgproduktive områder 
dominerer, med svært fuktig og stabilt skogklima, delvis med rik sumpskog, og med 
påfølgende stort mangfold av fuktighetskrevende og til dels kravstore arter.  
Området er viktig som bekkekløft med innslag av kystbarskog, gammel naturskog og rikt 
artsmangfold med flere rødlistearter. Av arter nevnes trådragg, duftskinn, sjokoladekjuke. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
Området har særlig vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart som en elvekløft innslag av 
kystbarskog, gammel naturskog og rikt artsmangfold med sjeldne og rødlistede arter. 
 
ANDRE INTERESSER 
De bruksberettigede får utvist virke i almenningen. 
Svarthuggu er underskuddsalmenning. 
Området ligger i Feren reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det går gammel driftsveg langs området. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
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MERKNADER 
Omtrent halvparten av området, det vil si den nordlige delen, er et frivillig tilbud av privat 
areal fra Værdalsbruket AS. 
 
ARRONDERING 
Området arrondereres stort sett langs kanten av elvekløfta, hvor tre sidekløfter tas inn i 
forslaget, i sør også langs kjerrevegen, da sidedaler går inn hit. I sør og nord avgrenses 
forslaget mot områder med skogsdrift. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
18 219 296 533 574 
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1

Lokalitet Tverråa

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        10000

Kommune: 

Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder

Verdal

0 0,25 0,5 km

Tverråa
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FORSKRIFT OM FREDNING AV TVERRÅA NATURRESERVAT I VERDAL 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1721-225/5, 1721-222/2, 1721-294/1 i kommune: 
Verdal 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 574 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1:5000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Verdal kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har særlig vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart som en elvekløft med 
innslag av kystbarskog, gammel naturskog og rikt artsmangfold med sjeldne og sårbare arter. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. Riding er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Bålbrenning, med forsiktig bryting av kvist eller medbrakt ved, er tillatt. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av  

forvaltningsmyndigheten, jfr § 7. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Tverråa 
 

 
Granlæge i oppløsning. 

 
 
 

 
Trang, bratt elvedal og gammel skog. Begge foto: Gunnar Kjærstad. 
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Grønningen-Elgvadfoss  
Kommune: Levanger, Stjørdal 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1722 III 
Verneverdi * 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 69,6% / MB 30,4% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3b 
Areal: 30636 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 622779 7052896 
Høyde, min: 338 m.o.h. 
Høyde, max: 617 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1714-348/1, 1719-99/1, 
1719-371/1, 1714-349/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
* - lokalt verneverdig. 
Relativt stort område som grenser til Øvre Forra naturreservat, og som supplerer og forsterker 
verdier her. Sett i sammenheng med Øvre Forra naturreservat har et storområde nasjonal 
verneverdi ut fra flere kriterier (***), mens den skogfaglige verneverdi for området isolert sett 
er lokal (*). 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området grenser til- og er en fortsettelse av Forra-området i Levanger og Stjørdal og består av 
en kombinasjon av store myrområder, skogbestand av gran og furu og enkelte høyder over 
skoggrensa. I vest grenser området mot de markerte og bratte åssidene ned mot Grønningen i 
Levanger og Beitstadkjølen i Stjørdal. Enkelte steder skjærer dalganger seg inn i området fra 
vest, f.eks Sjåstaddalen og Alnesdalen Levanger. I sørøst domineres området av den slake 
dalgangen langs Forra. Området grenser i nord og øst til Øvre Forra naturreservat. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Det meste av skogen i området er i sein optimalfase og aldersfase, anslagsvis 80 - 150 år. 
Høyest konsentrasjon av gamle grantrær finnes øverst i Alnesdalen, der enkelte trær er opptil 
300 år. De best utviklede lokalitetene har spredt med død ved i ulike nedbrytingsstadier, men 
med overvekt av yngre råtestadier. Furu finnes i bestand kun i sørøst, hvor den eldste skogen 
er i Murukviståsen med alder opp til 400 - 500 år. Vest for Kvitsteinvola har furuskogen 
kraftig kontinuitetsbrudd som følge av plukkhogster på 50- og 60-tallet. 
 
VERNEINTERESSER 
Området vurderes i sammenheng med det tilgrensende Øvre Forra naturreservat, og har i den 
sammenheng store verdier, både ut fra varierte naturkvaliteter 
(skog, myr, våtmark, botanikk) og størrelse/helhet. De største skogverdiene innen området er i 
Sjåstaddalen, med gammel skog og kalkpåvirket høgstaudeskog i en bestand som skjæres over 
av grensa mot Øvre Forra naturreservat. Også Alnesdalen og Murukviståsen har betydelige 
skogverdier, lokaliteter som enten grenser til naturreservatet eller skjæres over av 
resrevatgrensa. Sentralt i området er Leinsmyrene et stort myrområde og myrlandskap med 
betydelig bevaringsverdi. 
Sett sammen med Forra vurderes helhetlig naturverdi av et storområde til nasjonal (***), 
mens området ut fra ren skogfaglig vurdering for seg sjøl er registrert lokalt verneverdi (*). 
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FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et naturområde med naturskog og varierte naturverdier 
med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart som en del av et meget 
stort område (over 100 km2) med store skogfaglige, myrfaglige, botaniske og ornitologiske 
verdier, herunder i forslagsområdet meget gammel furuskog og gammel rik granskog. 
 
ANDRE INTERESSER 
Område er et mye benyttet friluftsområde både fra Stjørdal og fra Levanger. Det er mange 
gamle setre i området, og således tradisjon for høsting. 
Området ligger i Feren reinbeitedistrikt. 
Det er utvist seter ved Klipvollen. 
Det kjøres opp skiløype over Kvitsteinvola og mot Vigdevatnet. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Setre i området. 
Fra Risvollen til Vigdvatnet er det sti med tilrettelegging. 
I Grønning almenning er det enkelte merkede og skiltede stier. 
 
PLANSTATUS  
LNF-områder i kommuneplaner. 
Grenser til eksisterende naturreservat over en betydelig strekning. 
 
MERKNADER 
I Grønning er det Grønning almenning som har virkesretten, en ordning på linje med 4 andre 
statsalmenninger i Norge. 
 
ARRONDERING 
Området fanger opp det økologiske landskapsrommet sørvestover fra grensa til Øvre Forra 
naturreservat. I vest går forslaget ute på åskanten ovenfor kulturskogsområdene langs 
Grønningen og Beitstadkjølen, i nord og øst mot eksisterende reservat, og i sør mot 
ungskogområder langs Forra. Etter drøftinger med partene under befaring, så går 
grenseforslaget i vest litt inn på Skogn bygdealmenning sin eiendom for å få med starten på 
Bjønndalen og Sjåstaddalen. Det betinger frivillighet fra Grønning bygdealmenning sin side. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
0 551 2002 2553 30636 
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Øvre Forra  NR

Lokalitet Grønningen-Elgvadfoss

Kartgrunnlag N50-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008

Tegnforklaring

Alternativ grense
Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder
Eksisterende verneområde

Målestokk1:        50000
Grønningen-Elgvadfoss

Kommune: Levanger, Stjørdal

0 1 20,5 km
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FORSKRIFT OM FREDNING AV GRØNNINGEN-ELGVADFOSS 
NATURRESERVAT I LEVANGER, STJØRDAL KOMMUNE I NORD-
TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1714-348/1, 1719-99/1, 1719-371/1, 1714-349/1 i 
kommune: Levanger, Stjørdal 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 30636 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:40000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Levanger, Stjørdal kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med varierte 
naturverdier med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og 
naturlige økologiske prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart som en del av et meget 
stort område (over 100 km2)som har store skogfaglige, myrfaglige, botaniske og ornitologiske 
verdier, herunder meget gammel furuskog og gammel rik granskog. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  

 i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Bålbrenning med medbrakt ved eller tørrkvist. 
13. Oppkjøring av skiløype gjennom området etter fastlagt trase jfr § 5, følger  

motorferdselslovens bestemmelser.  
14. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
15. Vedlikehold av stimerking i området 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. At grunneier (Statskog/Grønning almenning) kan utvise uttak av ved til hytter og  

setre i området, etter plan. 
8. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til setrer og hytter med beltekjøretøy på  

snødekt mark. 
9. Godkjenning av trase for oppkjøring av skiløype i området, jfr § 4. 
10 Bruk av reservatet til miljøtilpasset reiseliv etter plan godkjent av  

forvaltningsmyndigheten, jfr § 7. 
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For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Grønningen-Elgvadfoss 
 

                    
 
 

T.v: Leinsmyrene med Kvitsteinvola i bakgrunnen, utgjør en del av Forramyr-komplekset. 
T.h: Fra Kvitsteinvola  med kjerneområde 1 Murukviståsen. 

 
 

 
 
 
 

 

 
Fra Sjåstaddalen. 

 
 
 
 

298



Røkkesdalen-Skogndalen  
Kommune: Levanger, Stjørdal 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1722 III 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: MB 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3b 
Areal: 6534 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 614939 7052853 
Høyde, min: 319 m.o.h. 
Høyde, max: 536 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1714-343/1, 1719-371/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regionalt verneverdig. 
Område med svært markerte dalganger med kalkrike vegetasjonstyper og gammel skog. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Dette er et heiområde vest for vatnet Grønningen i Levanger, med skarpe dalganger i øst/vest 
og nord/sør-retning. 
Dalgangene Røkkesdalen og Skogndalen, er svært markerte, med bratte sider og smal bredde. 
Midt i området møtes 4 daler, og i dette ”krysset” ligger ei myr og her dannes et spesielt 
landskapsrom. Størstedelen av arealet består av relativt snaue heiområder, og det er to vatn i 
området. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Det er 3 kjerneområder, hvor det er en god del eldre gran, men mangel på dødved vitner om 
tidligere gjennomhogst. For øvrig er granskogen relativt hardt hogd, og heller ikke furuskogen 
er spesielt gammel. Riktig gamle grantrær mangler, men dimensjonene på enkelte graner i 
kjerneområdene er stor. Generelt er det lite med lauvtrær, men noe bjørk og or i 
kjerneområdene har stor dimensjon. 
 
VERNEINTERESSER 
Røkkesdalen-Skogndalen er et variert barskogsområde, med rike skogtyper i markerte 
dalganger, mens heiområdene er fattige. Her finnes naturskoger med høgstaudeutforming og 
rikmyrer i tillegg, herunder områder med kalkrike berg og kalkplanter. Spredning av 
vegetasjonstyper fra fattig til rik, samt forekomst av kalkvegetasjon trekker verdien opp, mens 
kontinuitetsbrudd trekker verdi ned. Også den markerte topografien trekker verdi opp. I 
forhold til mangelanalysen bidrar området med rike skogtyper, høgstaudeskog. 
 
Områdets markerte karakter gir betydelig opplevelsesverdi. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og særegenhet gjennom 
forekomst av rik og kalkrik gammel skog, samt en markert topografi. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området brukes til friluftsliv og beiting. 
Området ligger i Feren reinbeitedistrikt. 
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TEKNISKE INNGREP 
Det er hytte ved Litjgrønningen. 
Det er merket sti gjennnom området. 
Det er gjerde i området. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
Grønning almenning har virkesretten i området og er forhandlingspart. 
 
ARRONDERING 
Området avgrenses slik at det sentrale heiområdet med de markerte dalganger i øst/vest og 
nord/sør retning tas med. 
Ytterpunktene trekkes mot områder med skogsdrift i vest og øst. 
Arrondering er god. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
0 710 2456 3165 6534 
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2

1

Lokalitet Røkkesdalen-Skogndalen

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        22500

Kommune: 

Tegnforklaring

Alternativ grense
Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder

Levanger, Stjørdal

0 0,25 0,5 km

Røkkesdalen-Skogndalen
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FORSKRIFT OM FREDNING AV RØKKESDALEN-SKOGNDALEN 
NATURRESERVAT I LEVANGER, STJØRDAL KOMMUNE I NORD-
TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1714-343/1, 1719-371/1 i kommune: Levanger, 
Stjørdal 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6534 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:20000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Levanger, Stjørdal kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom forekomst 
av rik og kalkrik gammel skog, samt en markert topografi. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Forsiktig bryting av kvist til bål og enkelt friluftsliv på stedet. 
13.Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. At grunneier (Statskog/Grønning almenning) kan utvise uttak av ved til hytte i  

området, etter plan. 
8. Flytting av sperregjerde for beitedyr. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Røkkesdalen-Skogndalen 

 

 
Kraftig or nederst i Røkkesdalen. 

 
 

 
 

 

          
 

T.v: Røkkesdalen og Skogndalen møtes midt i området 
T.h: Vårerteknapp i Røkkesdalen. Foto: Helge Fjeldstad. 
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Kleppen-Grønlivatna  
Kommune: Stjørdal 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1621 I 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3b 
Areal: 4992 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 600070 7026004 
Høyde, min: 352 m.o.h. 
Høyde, max: 524 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1714-344/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - Regionalt verneverdig. 
Relativt urørt skogområde mht tekniske inngrep, hvor nærhet til eksisterende Nevra 
skogreservat tillegges vekt. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området utgjør den øverste delen av Homlavassdraget, og består av slake landskapsformer, 
skogåser og myrlandskap rundt Grønlivatna, og en litt trangere dalformasjon og opprevne 
bergrygger i den vestlige delen. Kleppen er en høg og markert åsformasjon nord i området. 
Området grenser i nord til høringsforslaget for Rennen naturreservat. 
Skogåsene ved Grønlivatna gir et tungt og kompakt skogbilde. Området er, med unntak av 
hogst, relativt urørt og har til dels en flott naturkarakter. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Området har overveiende naturlig dynamikk, men påvirkningsgraden er likevel ganske 
forskjellig innen området, og som helhet er området relativt påvirket av skogbruk. 
Granskogen har likevel kvalitet i form av spredte gamle trær på inntil 200 - (300) år, partier 
med relativt høy produktivitet, og spredt med dødved i hovedsakelig yngre og midlere 
nedbrytningsklasser. Vest for vestre Grønlivatn har skogen naturskogstruktur. Det er massiv 
storskog i Kleppen.  
Furuskogen har en ganske lav gjennomsnittsalder på grunn av kraftige gjennomhogster i 
gamle dager, men har i alt god aldersspredning med en del gamle trær. 
 
VERNEINTERESSER 
Området er overveiende fattig, men lokalt finnes bestand med høgstaudeskog og lågurtskog. 
De forholdsvis produktive granskogliene rundt Fosslibekken og naturskogliknende 
granbestander ved Grønlivatna har kvaliteter, samt at furuskogen har god aldersspredning 
med gode lokale forekomster av gamle trær og spredt med dødved. Grana har alder opp til 
200 år, og spredte grantrær har alder på 300 år, noe som er sjeldent i dagens landskap. 
Området med sin naturlige dynamikk er et viktig, men i seg selv et begrenset skogareal for 
gammelskogarter. Området ligger relativt nært eksisterende Nevra skogreservat, og ut fra et 
bevaringspotensial er det viktig. I seg selv bidrar området bidrar bare i beskjeden grad til 
mangeloppfyllelse av dagens skogvern, men nærheten til- og styrking av Nevra skogreservat 
anses som en viktig faktor. 
 
 
 
 

306



FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
Området har spesielt faglig og pedagogsk verdi som et område med gammel skog og naturlig 
dynamikk som et nærliggende område til eksisterende Nevra skogresrevat. 
 
ANDRE INTERESSER 
Området brukes til friluftsliv. 
De bruksberettigede har rett til virkesuttak i statsalmenningen. 
Leksdal er underskuddsalmenning 
Området ligger i Feren reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Det ligger en hytte i området. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
 
ARRONDERING 
Området avgrenses mot mer hogstpåvirkede områder i sør og vest. 
I nord følges landskapsbrekket mot Rennen-området, og forslaget om vern av Rennen. 
Åsformasjonen Kleppen ligger inne i forslaget. 
Det er registrert flere kjerneområder som ikke er med i forslaget grunnet omfattende 
hogstinngrep i de mellomliggende områder. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
0 426 2427 2853 4992 
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Lokalitet Kleppen-Grønlivatnet

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        27500

Kommune: 

Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder

Stjørdal

0 0,25 0,5 km

Kleppen-Grønlivatnet
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FORSKRIFT OM FREDNING AV KLEPPEN-GRØNLIVATNA NATURRESERVAT 
I STJØRDAL KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1714-344/1 i kommune: Stjørdal 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4992 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:25000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Stjørdal kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et relativt urørt skogområde med naturskog med sitt 
biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
Området har spesiell faglig og pedagogisk verdi som et område med gammel skog og naturlig 
dynamikk og som et nærliggende område til eksisterende Nevra skogreservat. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørrgran og  

tørrfuru (gadd) skal ikke tas. 
13. Skånsom riding er tillatt. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
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§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Kleppen-Grønlivatna 
 
 

 
Tørrgran med gubbeskjegg i Kleppen. 

 
 

 
Tunge skoglier ved Grønlivatna. 

312



Leksa  
Kommune: Stjørdal 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1621 I 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 38,1% / MB 61,9% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3a, 3b 
Areal: 7529 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 607773 7026785 
Høyde, min: 334 m.o.h. 
Høyde, max: 583 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1714-344/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regionalt verneverdig. 
Helhetlig landskapsområde, med gammel skog, rike skogtyper, bekkekløft, og rikt på sjeldne 
og kravfulle arter. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området består av de øvre delene av Leksavassdraget, sentrert rundt to vannløp, herunder en 
ganske skarp og dyp V-dal i overgangen mot heier og fjell. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Området har en relativt stor forekomst av gammel barskog, men har også historisk en del 
hogstinngrep, samt nyere skogbruk i form av flater. Furuskogen i de høyereliggende deler 
viser et ganske godt utviklet naturskogpreg, med mange gamle trær, innslag av spredt gadd og 
læger. Grensa mot Sør-Trøndelag går i den sørlige delen av området, og her er det sør for 
grensa store hogstinngrep. 
 
VERNEINTERESSER 
Området er relativt variert, med både høgproduktiv granskog med naturskogpreg, betydelig 
areal gammelskog, lommer med særlig rik vegetasjon og kløftemiljø ned mot et vassdrag. 
Området har et ganske bredt spekter av kravfulle og sjeldne arter, herunder diverse skorpelav 
som kattefotlav, vinflekklav, granbendellav, og knappenålslavene gråsotbeger og rustnåldogg. 
Området oppfyller en rekke mangelkriterier - rike skogtyper, bekkekløft, jevnt velutviklet 
gammelskog. Området har god arrondering. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området 
har spesiell vitenskapelig betydning og egenart gjennom forekomst av naturskog, variert 
skogsmiljø, elvekløft og kravfulle og sjeldne arter. 
 
ANDRE INTERESSER 
De bruksberettigede får utvist virke i statsalmenningen. 
Leksdal er underskuddsalmenning. 
Området brukes til friluftsliv. 
Området ligger i Feren reinbeitedistrikt. 
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TEKNISKE INNGREP 
Traktorveg går inn i området fra sør, og det er skogsveg i sør. Merket tursti gjennom området, 
2 setervoller i den sørlige delen av området - i noe ulik forfatning, sperregjerde for beiting. 
Hogstfelt inn i kjerneområde 1. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
 
ARRONDERING 
Avgrensning tar opp dagryta rundt den øvre delen av Leksa mot grense Sør-Trøndelag. I 
forhold til NINAs forslag, tas hellingen mot Kinnartjønna fra vest med, for å etablere et 
helhetlig landskapsrom her. Videre avgrenses området mot enden av bilveg langs grensa mot 
Selbu og Sør-Trøndelag. Arrondering er bra, men det er et minus med hogstfelt ned mot 
fylkesgrensa på de markerte åsene i sør. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
0 515 2244 2759 7529 
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Lokalitet Leksa

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        20000

Kommune: 

Tegnforklaring

Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder

Stjørdal

0 0,25 0,5 km

Leksa

315



FORSKRIFT OM FREDNING AV LEKSA NATURRESERVAT I STJØRDAL 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1714-344/1 i kommune: Stjørdal 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 7529 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:20000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Stjørdal kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har spesiell vitenskapelig betydning og egenart gjennom forekomst av naturskog, 
variert skogsmiljø, elvekløft og sitt tilhørende artsmangfold, herunder kravfulle og sjeldne 
arter. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørrgran og  

tørrfuru (gadd) skal ikke tas.  
13. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
14. Vedlikehold av de merkede stier gjennom området. 
15. Vedlikehold av setre og setervoller i området. 
16. Motorisert transport på skogsveg ved grensen til Selbu kommune. 
17. Motorisert transport på traktorveg i nord mellom reservatgrense og elva Leksa. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. At grunneier (Statskog) kan utvise uttak av ved til hytter og setre i området, etter  

plan. 
8. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til setre i området med beltekjøretøy på  

snødekt mark. 
9. Flytting av sperregjerde for beiting. 
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For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Leksa 
 

 
Skog oppover langs Leksa. Foto: Tom Hellik Hofton.  

 
 
 
 

 
Gammel granskog med høy tetthet av nøkkelelementer. Kjerneområde 1.  

Foto: Arne Heggland. 
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Rennen  
Kommune: Stjørdal 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1621 I 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 58% / MB 42% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3a 
Areal: 6070 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 599599 7027558 
Høyde, min: 287 m.o.h. 
Høyde, max: 485 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1714-344/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regionalt verneverdig 
Verdifull forekomst av den relativt sjeldne naturtypen tørr barblandingsskog, samt kvaliteter i 
fuktig granskog. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Dette er området som drenerer mot vatna Stor-Rennen og Litj-Rennen i Stjørdal kommune, og 
består av ei tydelig landskapsgryte rundt disse vatna, bevokst med gran- og furuskoger. Sør 
for vatna drenerer et lite sidevassdrag med flere små tjønner og landskapsrom. Videre sørover 
reiser landskapet seg oppover mot Kleppen og vannskille mot Homlavassdraget. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Området har mosaikk av gran- og furuskog, vesentlig av fattigere typer. Området er påvirket 
både av flatehogster og plukkhogster, men mye av skogen har et fleraldret, godt sjiktet 
utseende. 
 
VERNEINTERESSER 
Rennen er et topografisk godt arrondert og velavgrenset område med 4 kjerneområder, 
herunder ett i kategori A. 
Områdets mest verdifulle karakter er forekomst av gammel og ganske tørr barblandingsskog – 
som er en ganske sjelden naturtype, herunder med gamle og døde trær og tilhørende 
biomangfold. Det er også klare kvaliteter knyttet til gammel og mer fuktig granskog. 
Områdets fattige vegetasjon begrenser antall arter, men ganske godt innslag av seintvoksende 
gran- og furutrær, samt noe gadd og læger, gir samlet et relativt stort potensiale for kravstore 
og rødlistede arter knyttet til gammelskog. 
Området er regionalt verneverdig. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området 
har særskilt vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart gjennom opptreden av den ganske 
sjeldne naturtypen tørr barblandingsskog. 
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ANDRE INTERESSER 
Rennen er vannkilde for Stjørdal. 
Området brukes til friluftsliv og beiting. 
De bruksberettigede får utvist virke i området. 
Området ligger i Feren reinbeitedistrikt. 
Leksdal er underskuddsalmenninng. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Mindre regulering av Stor-Rennen og Litj-Rennen for vannforsyning. 
Fjellstyrehytte ved Stor-Rennen 
Veg går inn til Litj-Rennen 
Dammer og vannintak 
Sperregjerde for beiting ved Litj-Rennen 
Flere driftsveger i området 
Ganske omfattende, men små hogster i landskapet sør for vatna. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan 
 
MERKNADER 
Stor-Rennen 
 
ARRONDERING 
Området legges fram i to alternativ. Det største går opp til toppen av høydene i sør, og grenser 
til forslaget for Kleppen-Grønlivatna. 
Et mindre alternativ konsentreres rundt selve Rennenvatna, og unngår de spredte, men 
omfattende hogstene i sør, men tar inn alle 4 kjerneområder. I vest følges kjerreveg. Noe 
ungskog tas inn i Stor-Rennens vestende for å få en naturlig landskapsmessig og 
landskapsøkologisk avgrensning. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
0 423 3347 3769 6070 
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Lokalitet Rennen

Kartgrunnlag N5-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        22500

Kommune: 

Tegnforklaring

Alternativ grense
Andre områder i høringsforslag
Kjerneområder

Stjørdal

0 0,25 0,5 km

Rennen
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FORSKRIFT OM FREDNING AV RENNEN NATURRESERVAT I STJØRDAL 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1714-344/1 i kommune: Stjørdal 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6070 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:20000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Stjørdal kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser. 
 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart gjennom opptreden av den 
ganske sjeldne naturtypen tørr barblandingsskog. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørrgran og  

tørrfuru (gadd) skal ikke tas. 
13. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
14. Motorisert ferdsel på vegen til Litj-Rennen. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til fjellstyrehytte i området med  

beltekjøretøy på snødekt mark. 
8. Flytting av sperregjerde for beiting. 
9. Vedlikehold og oppgradering av friluftsområde ved enden av Stor-Rennen. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
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§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Rennen 

 

 
Det sentrale landskapet rundt Stor-Rennen. 
Kjerneområde 1 t.v., kjerneområde 4 t.h. 

 
 
 
 
 

 
Stor granlæge med svartkjonekjuke. Kjerneområde 4.  

Foto:Helge Fjeldstad. 
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Torsvatnet  
Kommune: Mosvik 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1622 I 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 49,3% / MB 50,7% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 3a 
Areal: 12800 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 592317 7072538 
Høyde, min: 230 m.o.h. 
Høyde, max: 501 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1723-59/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
** - regionalt verneverdig. 
Velarrondert område med viktig landskapsøkologisk funksjon på søndre Fosen. 
Viktige kjerneområder. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området ligger omkring Torsvatnet og Ålvatnet i Mosvik kommune, og består av en blanding 
av tunge granskoglier, heiområder dominert av furu, myr og noe snaufjell i nordvest. 
Torsvatnet er sentralt beliggende i ei vid dalgryte i området. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Mye av granskogen har et kompakt og ganske virkesrikt skogbilde, er plukkhogstpåvirket og 
er skog i alders- og sein optimalfase, med innslag av skog i naturskogtilstand, med gamle og 
grove trær (150 – 170 år). Mye av furuskogen har et glissent preg, der trær over 200-250 år er 
sjeldne. Den eldste furuskog finnes i Slettheia – Litjknukenområdet, med gamle og store trær. 
Totalt sett er innslaget av gamle trær og død ved sparsomt. Skogen består for det meste av 
fattige typer, med lokale innslag av småbregne- og høgstaudeskog, samt sumpskog. 
 
VERNEINTERESSER 
Området har viktig landskapsøkologisk funksjon, som et av de største gjenværende rimelig 
naturskognære områder på søndre Fosen, et område som elles er sterkt påvirket av 
bestandsskogbruket. Området har viktige kjerneområder knyttet til fuktig og rik granskog, 
herunder urskognær skog i et parti på Troseteråsen, med tilhørende relativt variert 
artsmangfold. Disse områdene utgjør spesielle skogmiljø. 
11 rødlistearter er registrert, og bl.a. opptrer en meget rik lågurtgranskog og urskognær 
tilstand i kjerneområde 5 mellom Ålvatnet og Torsvatnet. Området bidrar til mageloppfyllelse 
gjennom forekomst av rike skogtyper, rødlistearter og naturskog/urskog, men i seg selv i 
relativt liten grad, og områdets viktigste funksjon er landskapsøkologisk og knyttet til 
kjerneområdene. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart gjennom 
landskapsøkologisk funksjon i et omfattende drevet skogbruksmessig drevet distrikt, samt 
gjennom forekomst av rike skogtyper, urskognær lokalitet og rødlistearter. 
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ANDRE INTERESSER 
Området brukes til variert friluftsliv året rundt. 
De bruksberettigede har rett til virkesuttak i statsalmenningen. 
Sliper- Høyfoss er overskuddsalmenning 
Fjellstyret har virksomhet knyttet til hytte i området. 
Området ligger i Fosen reinbeitedistrikt. 
 
TEKNISKE INNGREP 
Fjellstyrehytte m/naust ved Torsvatnet, tilrettelagt plass for friluftsliv v/Torsvatnet, 
kjerreveg/kjørespor frå Ålvatnet til Torsvatnet, merket sti opp til Storknuken. 
Det kjøres opp skiløype gjennom området. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan. 
 
MERKNADER 
 
ARRONDERING 
Det er viktig at det sentrale landskapsrommet rundt Torsvatnet og Ålvatnet fanges opp. 
Ved Ålvatnet trekkes de store ungskogflatene i vestre del vekk. 
For øvrig er det flere mulige alternativ til grenser, herunder å ta med den karakteristiske 
gammelskogbestand ned mot Bjørstadvatnet, samt å ta unna ungskogfelt ved Torsvatnet. 
Helhetlige landskapsrom er å foretrekke. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
271 1240 6344 7855 12800 
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Lokalitet Torsvatnet

Kartgrunnlag N50-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008

Tegnforklaring

Alternativ grense
Kjerneområder
Andre områder i høringsforslag
Skiløype

Målestokk1:        35000
Torsvatnet

Kommune: Mosvik

0 1 20,5 km
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FORSKRIFT OM FREDNING AV TORSVATNET NATURRESERVAT I MOSVIK 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1723-59/1 i kommune: Mosvik 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 12800 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:32500 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Mosvik kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser 
 
Området har spesiell vitenskapelig og pedagogisk verdi og egenart gjennom forekomst av rike 
skogtyper og sårbare arter og landskapsøkologisk funksjon. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende kjerreveg er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv på stedet. Tørrgran og tørrfuru (gadd) skal  

ikke tas. 
13. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
14. Oppkjøring av skiløype gjennom området etter fastlagt trase godkjent av  

forvaltningsmyndigheten, skjer etter motorferdselslovens bestemmelser. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7.  At grunneier (Statskog) kan utvise uttak av ved til fjellstyrehytte i området, etter  

plan. 
8.  Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til fjellstyrehytte i området med  

beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trase godkjent av  
    forvaltningsmyndigheten. 
9. Viderutvikling av den eksisterende friluftsplassen ved Torsvatnet, jfr kart. 
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For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Torsvatnet 
 

 
Urskognær, høyproduktiv granskog i kjerneområde 5 Troseteråsen. 

Foto: Tom Hellik Hofton 
 
 

 
 
 

    
T.v: Fra kjerneområde 7 i Svartberget. Foto: Jon T. Klepsland. 
T.h: Svarttjønna. 
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Simadalen  
Kommune: Verran 
Fylke: Nord-Trøndelag 
Kartblad: 1622 I 
Verneverdi ** 
Vernekategori: NR  
Vegetasjonssone: NB 90,4% / MB 9,6% 
Vegetasjonsseksjon: O2-Klart oseanisk 
Skogsone: 2a 
Areal: 6537 daa 

Senterkoordinat UTM: 32N 587313 7093356 
Høyde, min: 275 m.o.h. 
Høyde, max: 582 m.o.h. 
Berørte eiendommer: 1724-81/1 
 
 

 
NØKKELOPPLYSNINGER 
**-regional verneverdi. 
Velarrondert område med stor andel rike og varierte skogtyper. 
Utvidelse av eksisterende reservat. 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
Området er en utvidelse av eksisterende Simadalen natureservat, og omfatter et dalføre 
mellom Simadalsvatnet i Verran og Langvatnet,  som delvis ligger i Åfjord kommune. 
Dalføret er markert, med snaufjell på begge sider. Området grenser i vest nesten mot Sekken 
naturreservat i Åfjord. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING 
Området karakteriseres av rike skogtyper av gran og bjørk, dog med et markant geologisk 
skille i dalbotnen, slik at sørøstsida er overveiende fattig. De østlige deler preges av tunge 
kompakte granskoger, delvis naturskog i sammenbruddsfase på sørsida, og noe mer påvirket 
skog på nordsida av dalføret. Videre innover dominerer lauvskoger, påvirket bl.a. gjennom 
seterdrift, hvor mindre partier har gamle trær av grov dimensjon 
 
VERNEINTERESSER 
Simadalen er et område med stor variasjon av gran- og lauvskoger, store areal ulike 
skogtyper, og stedvis velutviklet naturskog under naturlig dynamikk. Området er meget 
velarrondert, og over betydelige areal nesten uten nyere inngrep med hensyn til skogverdiene. 
Skogen er til dels uvanlig frodig, og noen få alm finnes i området. Både høgstaudeskoger, 
storbregneskoger og noe lågurtskog finnes. Skogen er påvirket, men en del lauvtrær begynner 
nå å bli store og gamle. Området dekker spesielt opp for mangelkriteriet rike skogtyper, 
herunder i kategorien boreal lauvskog, men antall rødlistearter er ikke stort i forhold til 
områdets rikhet (7 registrerte). Utvidelse vil forsterke eksisterende Simadalen naturreservat 
vesentlig, og området dekker opp skogvernmanglet rike skogtyper i form av høgstaudeskog 
og boreal lauvskog i oseanisk utforming. 
 
FORMÅL 
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med naturskog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser 
 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom stor 
variasjon av naturtyper og høy andel rike og svært frodige lauv- og granskoger, herunder 
boreal lauvskog i oseanisk utforming. 
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ANDRE INTERESSER 
Området brukes til beite for husdyr, og er et viktig friluftsområde. 
Området ligger i Fosen reinbeitedistrikt, og det er gammel samisk bosetting i området. 
De bruksberettigede har rett til virkesuttak i statsalmenningen. 
Sandsæter statsalmenning er overskuddsalmenning 
 
TEKNISKE INNGREP 
Seter og hytte ved Simadalsvatnet, gammel samisk boplass øst for Svarttjønna, samisk hytte 
ved Svarttjønna, seter og utleiehytte ved Langvatnet, drivingslei for rein ovenfor Svarttjønna, 
scooterlei for reindrift nordøst for Simadalsvatnet (adkomst til snaufjellet gjennom 
vegetasjonsbeltet), gjerder i forbindelse med husdyrbeite. 
 
PLANSTATUS  
LNF-område i kommuneplan, naturreservat. 
 
MERKNADER 
 
ARRONDERING 
Arrondering følger høydelagene på hver side av dalen, inntil grense Sør-Trøndelag i vest, og 
mot kulturskog i øst. Her kan en velge å følge terreng helt mot sundet i vatnet i øst, noe som 
medfører at ungskogareal på sørsida av vatnet blir med. 
Alternativt kan en følge NINAs skisse på nordsida. 
 
SKOGOPPLYSNINGER 
 
Areal høg bonitet, middels bonitet og låg bonitet i daa (Kilde: DMK) 

H M L Totalt prod Totalt areal 
648 199 390 1237 6537 
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Simadalen  NR

Lokalitet Simadalen

Kartgrunnlag N50-Raster
Tillatelse NorgeDigitalt
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Oktober 2008
Målestokk1:        40000

Kommune: Verran Tegnforklaring

Kjerneområder
Alternativ grense
Andre områder i høringsforslag
lei reintrekk
Ryddelei scooter reindrift
Eksisterende verneområde

0 1 20,5 km
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FORSKRIFT OM FREDNING AV SIMADALEN NATURRESERVAT I VERRAN 
KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG FYLKE  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av ……. med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om 
naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  
 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. 1724-81/1 i kommune: Verran 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6537 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart i målestokk 1:35000 datert Miljøverndepartementet ….. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Verran kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med naturskog med 
sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser 
 
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning og egenart gjennom stor 
variasjon av naturtyper og høy andel rike og svært frodige lauv- og granskoger. 
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet. Det er forbudt å fjerne planter og  

sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 
Planting eller såing er forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig  
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av  
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring 
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er 
ikke uttømmende.  

4. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
5. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 
6. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 
 
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-,  

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder 
ikke øvingskjøring. 

 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 4 er ikke til hinder for: 
 
2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy  
  som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig  
  oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 
3. Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor  
  i terrenget. 
4. Bruk av snøscooter på snødekket mark i forbindelse med reindrift. 
 
Bestemmelsene i § 3 nr. 1- 3 er ikke til hinder for: 
 
5. Beiting. 
6. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
7. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
9. Sanking av bær og matsopp.  
10. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. 
11. Rydding av eksisterende stier, dvs fjerning av greiner og nedfall over stien. 
12. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv på stedet. Tørrgran og tørrfuru (gadd) skal  

ikke tas. 
13. Rydding av eksisterende drivingslei for rein ved Svarttjønna, jfr kart.  
14. Rydding av scootertrase for reindriften for adgang til snaufjellet nord for Simadalsvatnet,  

merket på kart. 
15. Skånsom riding er tillatt, jfr friluftslovens bestemmelser. 
16. Motorisert ferdsel med båt på Simadalsvatnet og Langvatnet følger motorferdselslovens  

bestemmelser. 
17. Rydding og vedlikehold av setervoller i området. 
 

§ 5 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad kan gi dispensasjon til:  
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 4  
   nr. 1.  
2. Uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 4 nr. 3.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg som nevnt i § 4 nr. 10.  
4. Skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 5. 
7. At grunneier (Statskog) kan utvise ved til hytter i området etter plan. 
8. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til setrer og hytter med beltekjøretøy på  

snødekt mark. 
9. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 
10. Flytting av sperregjerde for beitedyr. 
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11. Oppsetting av gjerder rundt hytter for avsperring av beitedyr. 
12. Uttak av virke for tradisjonelt samisk handtverk. Særegne vekstformer, f.eks rilkuler, skal  

ikke tas. 
 
For reindrift legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplanen i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en 
tilfredsstillende måte. 
 

§ 6 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever 
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning 
eller i spesielle tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
 

§ 7 Forvaltningsplan og skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan eller 
annen avtale, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel eller 
annet tiltak. 
 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften.  
 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Foto Simadalen 
 

        
T.h: Gammel gran. Foto: Tom Hellik Hofton 
T.v:  Bekkeutløp ved Simadalsvatnet 

 
 

 

 
Frodig oseanisk lauvskog. 
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8. Ord og uttrykk. 
 
Ord Beskrivelse 
Bonitet: Uttrykk for markas evne til å produsere virke. 
Boreal: Nordlig. Brukes i forbindelse med forekomst og utbredelse av dyre- og 

plantelivet. Boreal region dekker en bred sone på den nordlige 
halvkulen. Denne sonen deles videre inn i sørboreal, mellomboreal og 
nordboreal. 

Eksposision: Beskrivelse av hellingsretningen til terrenget (nord, sør, mv.). 
Epifytt: Planter som vokser på andre planter uten å snylte (for eksempel lav og 

mose). 
Fjellskog: Høytliggende skog der klimaforholdene sterkt begrenser trærnes 

muligheter for vekst og foryngelse. 
Gadd: Stående døde trær. 
Gen: Arveanlegg. 
Hogstklasse: Utrykk for et skogbestands alder og tetthet.  

I. Hogstflate før foryngelse. 
II. II: Foryngelse/ungskog.  
III. III: Yngre produksjonsskog.  
IV. IV. Eldre produksjonsskog.  
V. V. Hogstmoden skog. 

Kjerneområde: Område som er snevert avgrenset rundt den biologisk mest verdifulle 
skogen. 

Kontinuitet: En uavbrutt sammenhengende skog som har bevokst i flere 
tregenerasjoner uten fysiske inngrep av mennesker. 

Kryptogram: Fellesbetegnelse på moser, lav, sopp og alger. 
Læger: Liggende døde trær. 
Nøkkelelement: Elementer i skogen som har stor betydning for artsmangfoldet. 
Produktiv skog: Skog der marka produserer over 0,1 m3 pr. daa pr år. 
Signalart: Arter som benyttes for å identifisere skog med høy naturverdi. 
Skogfaser: Utviklingsfaser i en skog.  

Ungdomsfase: Ung skog under foryngelse.  
Optimalfase: ”Voksen” vital skog (like trehøyder).  
Aldersfase: Eldre skog som begynner å brytes opp.;  
Oppløsningsfase: Gammel skog på retur (store åpninger med foryngelse, 
ulike trehøyder).  
Blendingsfase: Ujevnaldret skog (foryngelse på mindre flater). 

Økosystem: Alle plante- og dyresamfunn med tilhørende miljø innen et avgrenset 
område. 
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