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EKSTRAKT
Forvaltningsplanen er utarbeidet med tanke på at den skal være et dokument som opprettholder og
fremmer formålet med vernet. Forvaltningsplanen legger til rette for å oppnå fastsatte bevaringsmål for
naturreservatet, samtidig som planen sikrer forutsigbarhet for berørte parter og brukere av området.
Planen skal også være et redskap for å etablere gode saksbehandlingsrutiner og veiledning i enkeltsaker
for forvaltningsmyndigheten.
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FORORD
Forvaltningsplanen for Røkkesdalen-Skogndalen er utarbeidet av Fylkesmannen i NordTrøndelag.
Arbeidet med forvaltningsplanen begynte våren 2012. Det er gjennomført møter med
partene og befaring i forbindelse med arbeidet.
Hensikten med forvaltningsplanen er at den skal være et hjelpemiddel for å
opprettholde og fremme verneformålet. Forvaltningsplanen skal fungere som en
rettesnor og veiledning for forvaltningsmyndigheten, og samtidig gi brukerne av
området forutsigbarhet. Planen skal også være et redskap for å etablere gode
saksbehandlingsrutiner, og rutiner for samarbeid og oppgavefordeling mellom brukerne
av området og forvaltningsmyndigheten. Forvaltningsplanen er i utgangspunktet ikke et
juridisk bindende dokument, men kan være juridisk bindende der bestemmelser i
verneforskriften viser direkte til forvaltningsplanen.
Forvaltningsplanen, med justeringer etter høringsrunde og andre innspill, er godkjent
av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Planperioden er i utgangspunktet ti år, men
forvaltningsplanen kan revideres tidligere ved behov.

Forsidefoto av Eldar Ryan, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
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Velkommen!

Du er velkommen til å besøke og
benytte naturreservatet, men husk at
dette er verdifull natur. Respekter
vernebestemmelsene!
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1 INNLEDNING
I forvaltningsplanen vil følgende forkortelser bli brukt:
FMNT - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
SNO - Statens naturoppsyn

1.1 BAKGRUNN
Røkkesdalen-Skogndalen ble vernet ved kgl.res 16. desember 2011 med hjemmel i lov
19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.
§ 37 og § 62.

1.2 FORMÅLET MED RESERVATET
Røkkesdalen-Skogndalen er vernet som et naturreservat med hjemmel i
naturmangfoldloven. Naturreservater er områder som inneholder truet, sjelden eller
sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk
mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskaplig
verdi.
Formålet med reservatet er å ivareta naturskog og rike skogtyper. I forskriften er det
beskrevet på denne måten.
Formålet med vernet i henhold til verneforskriften (§ 1) er:… å verne et lite påvirket
skogområde med naturskog. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for naturmangfold. I området
inngår naturskoger med høgstaude-utforming, rikmyrer og områder med kalkrike berg og
kalkkrevende planter. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi gjennom forekomst
av rik og kalkrik gammelskog, stor variasjon fra rike til fattige vegetasjonstyper, samt en
markert topografi.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
I verneforskriften for Røkkesdalen-Skogndalen § 10 er ordlyden at det skal utarbeides
forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av området.

1.3 FORVALTNINGSMYNDIGHET
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FMNT) har ansvar for å forvalte RøkkesdalenSkogndalen naturreservat etter verneforskriften.
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Figur 1: Foto: Hilde Ely-Aastrup, (FMNT).

2 OMRÅDEBESKRIVELSE
Området er preget av rike skogtyper og naturskog og har regional verneverdi (**).

2.1 BELIGGENHET
Røkkesdalen-Skogndalen naturreservat ligger helt sør i Levanger kommune, NordTrøndelag (Figur 1), og dekker et areal på 5860 dekar. Området ligger mellom 319 og
536m.o.h.

Figur 2: Røkkesdalen-Skogndalen naturreservat i Levanger kommune.
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2.2 TILSTAND
Området i seg selv er vesentlig urørt med hensyn til tekniske inngrep. Det befinner seg
en hytte, et beitegjerde og diverse stier med tradisjon for rydding innenfor grensene. En
høyspentledning som går i nord-sør retning vest for naturreservatet, og bilveier i øst
gjør allikevel at naturreservatet for det meste er rundt en km unna tyngre tekniske
inngrep, noe som tilsvarer INON-sone 2 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep)(Figur 2).

Figur 3: Kartet viser INON-områder i Røkkesdalen-Skogndalen. Det grønne betyr at man er mellom 1-3 km unna tyngre
tekniske inngrep.

2.3 TOPOGRAFI
Området er preget av svært markert topografi, i form av et dalføre som strekker seg fra
vest til øst (Skogndalen i vest og Røkkesdalen i øst), lengst sør i verneområdet.
Nordover er terrenget småkupert med kløfter/forsenkninger før det går over til et
flatere, mer myrdominert åsparti. Øst for dette åspartiet ligger det to små vann; LitlGrønningen og Litlgrønningstjønna. Vassdragene drenerer mot vest, nord og øst.
Røkkesdalen er en typisk bekkedal med ur- og rasmark, mens Skogndalen er noe slakere
med mindre dramatiske former.
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INON
Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) er områder som ligger en kilometer
eller mer i luftlinje fra tyngre, tekniske inngrep, som for eksempel større
kraftlinjer, veger og vassdragsreguleringer. INON er delt i tre soner:
Sone 2: Områder 1-3 km fra tyngre tekniske inngrep
Sone 1: Områder 3-5 km fra tyngre tekniske inngrep
Sone V: Områder mer enn 5 km fra tyngre, tekniske inngrep (villmarkspregede
områder).

2.4 GEOLOGI
Grågrønn fyllitt og gråvakke, til dels med seritt, er hovedbestanddelene i berggrunnen i
området. Løsmassene består hovedsakelig av morenedekke, men stedvis er det også
rasmark (NGU, 2012).

2.5 VEGETASJONSGEOGRAFI
Reservatet ligger i mellomboreal sone og klart oseanisk vegetasjonsseksjon. Det er svak
tendens til sørboreal sone i sørhellinger (funn av varmekjære planter), mens det i de
høyere liggende partiene antagelig heller mot nordboreal sone (BioFokus, 2005).

2.6 BRUKSHISTORIE
Historisk sett er området brukt til beite av sau og storfe, jakt og fiske, samt uttak av
trevirke. Det var en gammel setervoll på Vinbustaden, noe som forteller at det har
foregått setring her. Vinbustaden er den vollen som sist er brukt, og her finnes rester av
hustufter. Gamle Litlgrønningsvollen er en eldre setervoll vest for Litlgrønningsvatnet.
Området blir fortsatt brukt til beite og jakt. Man kan se spor etter hogsten som foregikk i
området i form av gamle stubber.

2.7 BIOLOGISKE VERDIER
2.7.1 NATURTYPER OG VEGETASJON
Området inneholder variert barskog, med rike skogtyper i dalførene, mens heiområdene
er mer fattige. Naturskog med høgstaudeutforming er vanlig, og områder med kalkrike
berg og kalkkrevende planter finnes også. Skogen har i store deler av området lav
bonitet. Området har verneverdi ** - regionalt verneverdig.
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Figur 4: Skogtyper i Røkkesdalen-Skogndalen Naturreservat. Mørkegrønn symboliserer barskog, lysegrønn representerer
blandingsskog, mens lysest grønn viser lauvskog. Brunt representerer områder som ikke er tresatt (ofte myr), mens blått
indikerer vann.

Geologien, i tillegg til innslag av rikere bergarter i sør, bidrar til stor økologisk variasjon
fra fattige til rike vegetasjonstyper. Gran og furu dominerer, men løvskog er også
representert. Vegetasjonstypene er dominert av blåbærskog og røsslyngblokkebærfuruskog. I tillegg kommer noe knausskog. Fattig sumpskog finnes spredt og i
mindre områder langs myrkanter. Hovedsakelig er granskogen lokalisert til søkkene,
mens furuskogen vokser på kollene. Røkkesdalen-Skogndalen har rikere
vegetasjonstyper som høgstaude-gran, høgstaudebjørkeskog og granskog-lavurt
utforming med spredte høgstauder. Myrene nordover er overveiende fattige, mens
myrvegetasjonen i sør i stor grad er rikmyrer. Det er forholdsvis lite løvtrær i området.
Hovedsakelig inngår bjørk, spredt og fåtallig. Furuskogene er fattige og mangler i stor
grad død-ved elementet. De eldste skogene i området er mellom 100 og 200 år gamle. I
de vestligste områdene av reservatet er det enkelte hogstflater.
Mangel på virkelig gamle trær og død-ved tyder på gjennomhogst i tidligere tider. I
forhold til mangelanalysen bidrar området med rike skogtyper og høgstaudeskog.

Mangelanalyse
En mangelanalyse vurderer om andelen av de ulike naturtypene fordeler seg på
omtrent samme måte i verneområder som på landets areal for øvrig (Framstad
m.fl., 2010).
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Området har tre kjerneområder: Brekkvollen, Litl-Grønningen og Røkkesdalen (Figur 5).
Kriterier og verdisetting er nærmere beskrevet i vedlegg 4.

Figur 5: Kjerneområdene i Røkkesdalen-Skogndalen.

Brekkvollen sør. Selve Brekkvollen ligger utenfor naturreservatet. Kjerneområdet som
går under benevnelsen Brekkvollen sør ligger øst og nordøst for Bokktjønna. Området er
ei nordvestvendt, langstrakt li ispedd noen få bekkedrag/søkk. Her finnes 119 daa tynn
og småvokst granskog (gammel granskog med innslag av bjørk og furu). Flere arter
knyttet til gammel gran og gadd av gran ble funnet i området under befaring. Mengden
død ved er sparsom, og gadd finnes spredt. I bekkedragene er sjiktingen og
aldersspredningen middels god, og hogst har blitt drevet oftere her enn i li-siden. Den
øvrige skogen er godt sjiktet og har god aldersspredning. Vegetasjonstypene er preget
av blåbærgranskog med et lite innslag av småbregnegranskog. Verdi C.
Litl-Grønningen har middels kontinuitet av død ved, hvorav mesteparten er gran. Et
spesielt lokalklima blir skapt av fuktige berg og små bekker. Ved feltundersøkelse ble
det funnet ulike knappenålslaver og gelesopper, i tillegg til duftskinn eller rynkeskinn.
Naturtypen i området er klassifisert som gammel barskog (142 daa). Verdi B.
Røkkesdalen har skog som domineres av grantrær og gamle løvtrær (gråor). Det finnes
en del død-ved her, og det meste er løvtre-fall. Naturtypene som finnes her er gammel
barskog (518 daa) og rikmyr. Rikmyra er lokalisert sør for Litlgrønningstjønna (sør for
vasskille) der bekken starter og kommer ned i Røkkesdalen (Figur 6). Bekken følger
dalen østover. Verdi B.
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Figur 6: Rikmyra på Botn. På bildet skuer man innover i Røkkesdalen. Foto: Eldar Ryan (FMNT).

Kjerneområder
Et kjerneområde er et område som er spesielt viktig i forhold til biologiske
verdier i reservatet. Et slikt område har gjerne en større tetthet av rødlistearter,
indikatorarter eller nøkkelelementer. Kjerneområdene gis verdier A, B og C, og
legges inn som naturtyper i naturbasen. Verdi A: Svært viktig (Nasjonal verdi),
verdi B: Viktig (Regional verdi), verdi C (lokal verdi).
Naturtyper
Naturtyper er ensartede typer natur. For eksempel edellauvskog,
gammelskog/naturskog, rikmyr.

2.7.2 ARTER
Det er funnet fire rødlistede arter i Røkkesdalen-Skogndalen, alle i kategorien NT;
Duftskinn (NT), gråsotbeger (NT), svartsonekjuke (NT) og gammelgranskål (NT).
Andre eksempler på krevende planter i rike vegetasjonstyper i områder er: Tyrihjelm,
taggbregne, liljekonvall, hengeaks, bergfrue, gulsildre, grannsildre, grønnburkne,
fjellfrøstjerne, dvergjamne, olavsstake, bekkekarse og fjell-lodnebregne. For en oversikt
over alle artene som er registrert i området kan man gå inn på
artskart.artsdatabanken.no.
På rikmyra er det registrert marihand-arter og muligens grønnkurle. Det er også
registrert en sterkt oseanisk mose, levermosen storstylte, som ansees som uvanlig i
regionen.
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Ingen svartelistede/fremmede arter er funnet i naturreservatet, men det er ikke
usannsynlig at de finnes.

Rødlistede arter
Rødlista er en oversikt over truede og nær truede arter. Og gis ut av
artsdatabanken. Siste norske rødliste for arter ble offentliggjort i 2010 (Kålås et
al.). Rødlistens kategorier er RE (regionalt utryddet), CR (kritisk truet), EN (sterkt
truet), VU (sårbar), NT (nær truet) og DD (datamangel). Kategoriene er inndelt
etter artenes sannsynlighet for å dø ut over tid.
Svartelistede arter
Svartelista er en oversikt over fremmede arter som utgjør eller kan utgjøre en
trussel for norsk natur. Norsk svarteliste for arter ble presentert i 2007 (Gederaas
et al.). Svartelistede arter blir delt i tre kategorier: LR (lav risiko), UR (ukjent
risiko) og HR (høy risiko).

Figur 7: Fra Vinbustadvola. Foto: Hilde Ely-Aastrup (FMNT).
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3 BEVARINGSMÅL
I samsvar med verneformålet vil det være
hensiktsmessig å knytte bevaringsmålene
opp mot skogen og de øvrige naturtypene i
området. Bevaringsmål bør i tillegg knyttes
opp mot tilstanden til naturreservatet. Et
bevaringsmål skal være målbart og fungere
i praksis. Det er derfor viktig at
bevaringsmålet ikke stiller for store eller
urealistiske krav til innsats og målemetode.
Bevaringsmålene er laget for et langsiktig
perspektiv, selv om forvaltningsplanen skal
revideres om 10 år.

Bevaringsmål
Bevaringsmål definerer den
tilstanden en ønsker en
naturkvalitet i verneområdet skal
ha. Bevaringsmål skal være
målbare. Det vil si at de skal
presiseres gjennom mål for
areal, nødvendige
strukturer/prosesser og/eller
forekomst av bestemte arter
osv.

Tabell 1. Oversikt over langsiktige bevaringsmål for arter og naturtyper i Røkkesdalen-Skogndalen
naturreservat. Se tabell 2 for overvåking av bevaringsmålene.

Art/naturtype

Forekomst

Bevaringsmål

Naturskog/
gammelskog
(skog med tre
eldre enn 130
år)

Hele naturreservatet,
spesielt i
kjerneområdene (842
daa)

Rikmyr

Røkkesdalen, sør for
Litlgrønningstjønna
(sør for vasskille) der
bekken starter og
kommer ned i
Røkkesdalen (12 daa)
Hele naturreservatet

Det skal forekomme
gammel skog (minst 842
daa) i RøkkesdalenSkogndalen naturreservat.
Suksesjon skal foregå
uhindret, og dermed øke
andelen gammelskog i
området.
Rikmyra i RøkkesdalenSkogndalen naturreservat
(minimum 12 daa) skal
holdes intakt.

Rødlistede arter

Fremmede arter

Gjelder hele
naturreservatet

Utbredelsen av rødlistede
arter i naturreservatet skal
økes ved at habitatene de
lever i opprettholdes og
gjennomgår naturlig
utvikling.
Det skal ikke forekomme
fremmede/svartelistede
arter i RøkkesdalenSkogndalen naturreservat.
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4 BRUKERINTERESSER
De viktigste brukerinteressene er beiting, friluftsliv og reindrift.

4.1 EIENDOMSFORHOLD
Hele området eies av Statskog SF, gnr./bnr. 371/1, Grønning statsallmenning. Skogn
fjellstyre forvalter og administrerer jakt, fiske, seter og beiterettigheter jf. fjelloven.
Skogn og Grønningen allmenninger forvalter virkesretten i Grønning statsallmenning.
Grønning statsallmenning er en av seks statsallmenninger i Norge, og den eneste nord
for Dovre. I tilfelle behandling av saker som berører grunneierdisponeringer skal det
være inngått avtaler med Statskog. Eksempler på slike saker som kan være aktuelle i
Røkkesdalen-Skogndalen naturreservat er skilting, oppsetting av gjerder, lagring av
båter, bygging av bruer, stier, annen tilrettelegging m.v. Ved bruk av barmarkskjøretøy
og helikopter skal det også innhentes grunneiers tillatelse, tilsvarende ved større
arrangement.

4.2 JORD- OG SKOGBRUK
Naturreservatet brukes av Hoabustad og Skogn beitelag. I 2011 ble det sluppet til
sammen 2855 sau og lam av dette beitelaget. Beitelaget slipper sau i et område på ca.
100 km2. Noen sauestier (langs dalbunnen i Røkkesdalen og Skogndalen) har tradisjon
for rydding, og disse er det beitelaget som tar ansvar for (Vedlegg 4). I hovedsak har i de
siste årene kun stien i Røkkesdalen blitt ryddet (Figur 6). Stien blir ryddet med
motorsag.
Mål
Forvaltningen av Røkkesdalen-Skogndalen skal ikke være til hinder for tradisjonelt
landbruk i form av utnyttelse av utmarksbeite. Landbruksdriften skal forgå innenfor
rammen av verneforskriften.

Figur 8: Sti i Røkkesdalen med nedfall som krysser stien. Foto: Hilde Ely-Aastrup (FMNT).
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Retningslinjer for jord og skogbruk












Beiteretten reguleres etter annet lovverk i statsallmenningen.
Beiteomfanget skal være i balanse med naturgrunnlaget.
Om det blir behov for akutt utfrakt av skadde dyr fra naturreservatet, og det
ikke oppnås kontakt med oppsynet, kan beskjed gis i etterkant av transporten.
Eventuelle terrengskader som oppstår vil man kunne få krav om at blir
utbedret.
I verneforskriften § 4 står det at eksisterende stier kan ryddes (uten søknad).
Dette gjøres ved å skjære vekk den delen av treet som ligger over stien, slik at
stien åpnes igjen. Nedfall skal ikke fjernes fra naturreservatet. Bestemmelsen
gjelder innenfor stiens eksisterende bredde.
Eksisterende gjerde viser behov for en slik innretning. Vedlikehold av gjerdet
er ikke begrenset at verneforskriften, men eventuell motorferdsel i forbindelse
med utfrakt av materiell og utstyr må omsøkes.
En anser behovet for ytterligere anlegg i verneområdet som lite. Eventuelt at
behovet vil begrense seg til flytting av gjerdet. Søknader om nye tekniske
anlegg må være begrunnet, og det er i utgangspunktet ønskelig at slike ligger
utenom reservatet.
Eventuell utkjøring av materiell og saltslikkestein skal skje på snøføre, og må
omsøkes forvaltningsmyndigheten. Iblant kan det være praktisk med flerårige
tillatelser. Eventuelle flerårige tillatelser bør være basert på plan for beitebruk
med kartfesting av steder for saltslikkestein og anlegg.
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Bestemmelser
Jf. verneforskriften § 3 Vernebestemmelser
 Pkt. 1, Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og
ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av
disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
 Pkt. 2, Dyrelivet, herunder reirplasser og hi-områder, er vernet mot skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Jf. verneforskriften § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:



Pkt. 1 Beiting

Jf. verneforskriften § 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:



Pkt. 1, 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.

Jf. verneforskriften § 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:







Pkt. 3, Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 pkt. 7.
Pkt. 5, Hogst av etablerte plantefelt
Pkt. 14, Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite
Pkt. 16, Utkjøring av saltslikkestein
Pkt. 17, Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppføring av gjerder og
samleanlegg for beite, jf. § 7. nr. 14.

4.3 REINDRIFT
Området ligger i Færen reinbeitedistrikt, og er i reindriftens arealbrukskart avmerket
som sent vinterbeite som strekker seg over hele Grønning statsallmenning. I følge
distriktsplanen 2002 benytter distriktet generelt motorkjøretøy i driften. Det er ikke
tekniske reindriftsanlegg i reservatet, og utover stiene er det ikke konkrete drifts- og
kjøreleier i reservatet. Unntakene som gjelder for beiting generelt gjelder også for
reindrift jfr. verneforskriften.
Reindriften reguleres i all hovedsak gjennom reindriftsloven. Bevaring av det samiske
naturgrunnlaget inngår som en del av formålet for vernet, jf. § 1.
Nødvendig bruk av snøscooter i reindriften, er direkte tillatt i forskriften mens diverse
andre tiltak omtales i § 7, spesifiserte dispensasjonsbestemmelser, og tillates etter
søknad. Dette gjelder f.eks. barmarkskjøring og oppsetting av anlegg. Barmarkskjøring
er behandlet i reindriftsloven. Her heter det at barmarkskjøringen skal beskrives i
distriktsplanen med bruksregler, og at barmarkskjøring skal begrenses til det
nødvendige og fortrinnsvis foregå etter faste leier. En god distriktsplan vil derfor også
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være viktig for forvaltningen av reservatet, og barmarkskjøring og tiltak vil kunne
godkjennes med bakgrunn i distriktsplanen
Forvaltningsmyndigheten har som intensjon å kunne innvilge flerårige tillatelser basert
på beskrivelse i distriktsplanen.
Sametinget er forvaltningsmyndighet for samiske kulturminner og alle tiltak som kan
gjøre skade/forringe samiske kulturminner må forelegges Sametinget.
Mål
Røkkesdalen-Skogndalen skal forvaltes slik at reindriftsnæringen fortsatt kan bruke
området på samme måte som tidligere.
Retningslinjer










Reindriften reguleres i hovedsak gjennom reindriftsloven.
Gjeldende nasjonal rovdyrpolitikk skal sammen med viltlovgivningen legges
til grunn ved forvaltning av rovdyr i naturreservatet.
Det kan være praktisk at det gis flere års tillatelser. Basis for flerårige
tillatelser er at drift og tiltak er konkret beskrevet i distriktsplan.
Distriktsplanen kan da legges til grunn for tillatelser. Hvis tiltak ikke er
konkret beskrevet i distriktsplanen så kan det gis engangs tillatelser.
For at snøscooterkjøring for leiekjørere skal være lovlig må skriftlig tillatelse
til enhver tid kunne fremvises.
Med midlertidige anlegg menes her anlegg som har en varighet på inntil en
sesong. Oppsetting av slike anlegg må omsøkes.
Uttak av ved til brensel følger bestemmelsene i verneforskriften i forhold til
bålbrenning (Jfr. § 4 pkt. 9). Siden det ikke finnes reindriftsanlegg i
naturreservatet i dag vil muligheten til å ta ut virke på stedet (Jfr. § 7 pkt. 11)
bli vurdert samtidig som en eventuell søknad om midlertidige anlegg.
Pr. dags dato finnes det ikke drivings- og kjøreleier i forbindelse med
reindrift i Røkkesdalen-Skogndalen. Eventuell rydding vil bli vurdert hvis
dette blir aktuelt.
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Bestemmelser
Jf. verneforskriften § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 pkt. 1 er ikke til hinder for:



Pkt. 10, Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av
materialer til duodji/tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske
bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av
plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten, eller
uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler).

Jf. verneforskriften § 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:



Pkt. 3, Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med
reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe
skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være
lovlig.

Jf. verneforskriften § 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:








Pkt. 8, Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av
reindrift.
Pkt. 9, Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
Pkt. 10, Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i
forbindelse med reindrift.
Pkt. 11, Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av
lovlig oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med
forvaltningsplan.
Pkt. 12, Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar
med forvaltningsplan.

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i
Tiltak:
Skilting angående
båndtvang.
Skiltene settes
opputøves
utenfor
distriktsplan
i henhold
til reindriftsloven,
slik atfortrinnsvis
næringen kan
pågrensene
en
til naturreservatet.
Ansvar:
FMNT,
reindriftsnæringen
og
beitelaget.
tilfredsstillende måte.

Figur 9: Reinbukk. Illustrasjonsfoto: FMNT
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4.4 JAKT OG FISKE
Jakt og fiske er tillatt i henhold til egne lovverk. I Røkkesdalen-Skogndalen foregår det
rype-, skogsfugl-, elg-, hare-, rådyr- og hjortejakt. Det er også muligheter for fiske i LitlGrønningen. For å fiske må man kjøpe fiskekort. Dette får man kjøpt på
allmenningskontoret, i to sportsforretninger på Levanger, i Hjelmen ved bommen og
gjennom nettportalen Inatur Norge A/S. Fiskekortet gjelder for flere eiendommer i
Levanger.
Mål
Jakt og fiske skal kunne utføres i samsvar med gjeldende lovverk. Verneverdiene skal
ikke skades under utførelsen av aktivitetene.
Retningslinjer


Jakt og fiske administreres av fjellstyret.



Jakt reguleres av viltloven.



Fiske reguleres av lakse- og innlandsfiskeloven.



Motorisert uttransport av felt storvilt skal ikke føre til terrengskade av betydning.
Ved behandling av søknader om uttransport med andre kjøretøy enn lett
terrenggående beltekjøretøy, vil dette være et vesentlig krav.

Bestemmelser
Jf. verneforskriften § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:





Pkt. 2, Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Pkt. 3, Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldene lovverk
Pkt. 4, Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt

Jf. verneforskriften § 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:



Pkt. 2, Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.

Jf. verneforskriften § 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:



Pkt. 2, Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6
annet ledd pkt. 2

4.5 FRILUFTSLIV OG FERDSEL
Området ligger delvis innenfor Grønningen friluftsområde. Det går merkede stier helt
øst i reservatet. Et kart over disse stiene finnes på hjemmesiden til Grønningen Hytte og
Turlag, under fanen «Sommerkart» (http://www.123hjemmeside.no/GHOT/ ). Det er
Grønningen Hytte og Turlag som har ryddet og merket disse stiene. Det finnes ingen
gapahuker eller bålplasser innenfor verneområdets grenser. Det er vanlig at det
kommer folk til Røkkesdalen-Skogndalen for å samle bær og sopp om høsten.
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Mål
Forvaltningen av Røkkesdalen-Skogndalen skal bidra til å fremme naturopplevelser
gjennom tradisjonelt og enkelt friluftsliv, med liten grad av tilrettelegging. Utøvelse av
friluftsliv skal ikke være til skade for verneverdiene og bør ikke være til ulempe for de
tradisjonelle næringene reindrift og landbruk.
Retningslinjer








Det alminnelige, tradisjonelle og uorganiserte friluftslivet til fots etter
allemannsretten i friluftsloven kan skje i naturreservatet. Dog skal ferdselen skje
varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv, kulturminner, beite og reindrift
Hunder holdes i bånd jfr. båndtvangen (1. april-20. august).
Informasjon om hvordan stiene skal ryddes finnes under kap. 4.2.3.
Med skånsomt uttak av virke menes «understander» og bryting av kvist, men ikke
uttak av selvstendige trær (store eller små, døde eller levende). Det oppfordres til
å ta med seg egen ved om man ønsker å gjøre opp bål.
Ut over driftsveier vest i området det ikke finnes veier i Røkkesdalen-Skogndalen
naturreservat. Bruk av sykkel og hest med kjerre er forbudt utenfor disse
driftsveiene.
Annen bruk av hest som fremkomstmiddel skal skje langs de eksisterende stiene,
og skal uansett ikke sette spor av betydning.

Bestemmelser
Jf. verneforskriften § 3 Vernebestemmelser
 Pkt. 1, Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og
ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av
disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
 Pkt. 2, Dyrelivet, herunder reirplasser og hi-områder, er vernet mot skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
 Pkt. 3 (...)Forsøpling er forbudt. (…)
Jf. verneforskriften § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:





Pkt. 3, Sanking av bær og mat-sopp.
Pkt. 8, Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
Pkt. 9, Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og
tørr furu (gadd) skal ikke felles.

Jf. verneforskriften § 5 Regulering av ferdsel
 Pkt. 2, Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veier er forbudt.
Jf. verneforskriften § 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene


Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

Pkt. 3, Skånsom ridning
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Tiltak: Stiene vedlikeholdes innenfor eksisterende standard og bredde. Eventuell
oppgradering omsøkes. Dette kan gjennomføres av Grønningen hytte og turforening, og
Skogn og Grønningen allmenninger. All rydding av stier må avklares med grunneier i
forkant.

4.5.1 ARRANGEMENTER
Per i dag arrangeres det ingen større arrangementer innenfor verneområdets grenser,
og potensialet er også lite. Det kan gis tillatelse til bruka av naturreservatet til
idrettsarrangement, teltleirer og lignende.
Mål
Arrangementer skal ikke belaste verneverdiene.
Retningslinjer



Et fåtall telt, en skoleklasse på tur eller tradisjonell turvirksomhet til fots i regi
av ideelle foreninger, barnehager mv, regnes ikke som større arrangement og er
tillatt.
Større teltleirer og arrangementer må omsøkes. I tvilstilfeller skal aktiviteten
omsøkes.

Bestemmelser
Jf. verneforskriften § 3 Vernebestemmelser
 Pkt. 4, Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre
større arrangementer er forbudt.
Jf. verneforskriften § 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser


Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

Pkt. 6, Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 pkt. 4.

4.6 HYTTER
Det ligger en privateid hytte innenfor naturreservatet, ved vannet Litl-Grønningen
(Figur 10).
Mål
Hytteområdet skal ikke ha større landskapspåvirkning enn i dag.
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Retningslinjer








Vedlikehold av bygninger som er i bruk ved vernetidspunktet er tillatt uten
søknad, men eventuell motorisert ferdsel i forbindelse med vedlikehold må
omsøkes.
Med vedlikehold menes med jevne mellomrom behov for å foreta utskiftinger på
grunn av slitasje, vær og vind og andre påførte skader.
Vedlikeholdet skal ikke føre til endring i byggets størrelse eller fasade.
Eventuell søknad om uttak av ved anvises på kart, godkjennes av grunneier og
oversendes forvaltningsmyndigheten. Ved til hytta i området skal ikke hentes fra
kjerneområdene. Dersom kun bjørk er tilgjengelig bør trærne være mindre enn
15 cm i diameter ved brysthøyde. Heller ikke store trær av gran og furu, store
selvtørrende bartrær, tørrgadder(furu) og store vindfall må hogges. Med store
bartrær menes gran og furu med en diameter over ca. 30 cm ved brysthøyde.
Det er anslått at rydding av den merkede stien som går forbi hytta kan gi nok
ved, og at det dermed ikke vil være nødvendig å ta ut noe ekstra. Om det
allikevel skulle være behov for å få tilkjørt ved, skal dette skje på vinterføre.

Bestemmelser
Jf. verneforskriften § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:



Pkt. 7, Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet

Jf. verneforskriften § 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:





Pkt. 3, Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som
nevnt i § 4 pkt. 7.
Pkt. 13, At grunneier kan utvise ved til hytte i verneområdet etter plan.
Pkt. 15, Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytte i verneområdet
etter fastlagt trasé.

Figur 10: Hytta ved Litl-Grønningen. Foto: Eldar Ryan (FMNT).
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4.7 MOTORFERDSEL
Motorisert ferdsel i Røkkesdalen-Skogndalen er forbudt. Det er diverse unntak for
konkrete situasjoner.
Omfanget og behovet for motorferdsel i Røkkesdalen-Skogndalen er per dags dato lite.
Motorferdsel produserer støy og eksos, og står i motsetning til naturens lyder og miljø. I
tillegg til å redusere besøkendes naturopplevelser, kan motorferdsel forstyrre dyrelivet
og ha generell negativ miljøvirkning. Dette er ikke ønskelig i et naturreservat.
Mål
Motorferdsel i Røkkesdalen-Skogndalen skal holdes på et minimalt nivå. Skjemmende
kjøreskader i terrenget skal ikke forekomme.
Retningslinjer
Informasjon om motorferdsel i forbindelse med øvrige brukerinteresser finnes i de
respektive underkapitlene:
 Jord og skogbruk, kap. 4.2
 Reindrift, kap. 4.3
 Jakt og fiske, kap. 4.4
 Friluftsliv, kap. 4.5
 Hytter, kap. 4.6

Bestemmelser
Jf. § 5 Regulering av ferdsel
 Pkt. 1, Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing
med luftfartøy.
Jf. § 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:



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. Unntaket gjelder ikke øvelseskjøring.
Jf. § 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:



Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål
nevnt i § 6 første ledd.

4.8 TEKNISKE INNGREP
Omfanget av tekniske inngrep i verneområdet er lite. Eneste kjente bebyggelse er hytta
ved Litl-Grønningen. Det går også en merket sti øst området, og forbi hytta. Og det er
også satt opp et gjerde. Gjerdet tilhører Hoabustad og Skogn beitelag og går tvers i
gjennom verneområdet, lengst nord. Funksjonen til gjerde er å holde sau og andre
beitedyr på utmarksbeite borte fra bygda. Gjerdet er i god stand, og får årlig vedlikehold.
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I forbindelse med tidligere uttak av tømmer i vestlige deler av reservatet er det
driftsveier i det området. Ellers ingen synlige kulturspor.

5 FORVALTNINGSOPPGAVER OG TILTAK
5.1 RETNINGSLINJER
Tiltak som planlegges iverksatt skal ikke gå ut over formålsparagrafen i
verneforskriften. Det er forvaltningsmyndigheten, eller de forvaltningsmyndigheten
bestemmer, som har lov til å iverksette tiltak innenfor naturreservatet. I naturreservat
der vern av barskog er hovedformålet, skal det vanligvis ikke gjennomføres noen form
for skjøtsel. I disse områdene skal det skje en naturlig utvikling der de naturlige
økologiske prosessene skal kunne finne sted. I Røkkesdalen-Skogndalen vil tiltakene
dreie seg mest om kanalisering/tilrettelegging av ferdsel og overvåking av
naturkvalitetene.

5.2 OPPSYN
Med vernevedtaket oppstod det behov for å føre kontroll med at verneforskriftene og
eventuelle dispensasjonsvedtak overholdes. Et effektivt og faglig dyktig naturoppsyn er
derfor viktig for å kunne følge med i utviklingen i verneområdene – både når det gjelder
naturtilstanden og bruken av området. Oppsynet i Røkkesdalen-Skogndalen utføres av
eller på oppdrag fra SNO.

5.3 TILTAK
Aktuelle aktører i arbeidet med gjennomføring av tiltak er SNO, Levanger kommune,
grunneier, Grønningen hytte og turlag, Skogn og Grønningen allmenninger, fjellstyret og
eventuelle eksterne konsulenter, etter initiativ fra forvaltningsmyndigheten (vedlegg 3).

5.3.1 TILTAK 1: MERKING MED VERNESKILT
Beskrivelse: Skogn og Grønningen allmenninger setter opp verneskilt på kartfestede
punkter, etter oppdrag fra SNO. Arbeidet vil bli utført i løpet av 2013.

5.3.2 TILTAK 2: OPPFØRING AV INFORMASJONSPLAKAT
Beskrivelse: Forvaltningsmyndigheten utformer informasjonsplakat. Plakatene
plasseres ut i samråd med SNO, fortrinnsvis i tilknytning til den merkede stien som går i
området, i løpet av 2014. Hensikten med informasjon i forbindelse med verneområder,
er å veilede og skape økt forståelse for vern av arter og naturtyper. Det skal også
informeres om reindriften i området. Dette innebærer å gi de som ferdes i
verneområdene kunnskap om hvilke verdier som finnes og om hva som er tillatt og ikke
tillatt i verneområdet.

5.3.3 TILTAK 3: OVERVÅKNING AV NATURTILSTAND OG BIOLOGISK MANGFOLD I OMRÅDET
Beskrivelse: For å sikre at de øvrige tiltak, og eventuelle ikke-tiltak er med på å øke
verdien av området bør det gjennomføres overvåkning av naturtilstanden. Det
biologiske mangfoldet bør kartlegges bedre, og fremmede arter bør hindres i å etablere
seg her. Befaring og tilstandsvurdering bør gjennomføres en gang hvert 5-10 år, gjerne i
forbindelse med revidering av forvaltningsplanen. Naturreservatet bør NiN-kartlegges
(Naturtyper i Norge)før overvåkingen kommer iverksettes. FMNT har ansvar for dette
tiltaket.
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Tabell 2. Oversikt over overvåkningstiltak i Røkkesdalen-Skogndalen. Tabellen er delt inn i art/naturtype,
hva slags type overvåkning som skal skje i de forskjellige kategoriene, og hvor ofte overvåkningen skal skje.

Art/naturtype
Overvåkning
Naturskog/gammelskog Ved befaring vurdere hvor stor
andel av naturreservatet som
har
Naturskog/gammelskogspreg.
Påse at kjerneområdene har
denne naturtypen (842 daa).
Rikmyr
Befare rikmyra i Røkkesdalen,
og registrere
tilstanden/artsmangfoldet (i
forhold til kjørespor,
gjengroing, beiteskader,
rødlistede og fremmede arter
mm).
Rødlistede arter
Befare området, gjerne
kjerneområdene. Oppsøke
registrerte forekomster og
undersøke tilstanden til disse.
Fremmede arter
Befare stier og hytteområde,
samt grensene. Kartlegge og
avgrense forekomster av
fremmede arter, evt.
registrering av fravær av
fremmede arter.

Når
Hvert 5. år

Hvert 5. år

Hvert 5. år

Hvert 10. år,
evt. hvert 5. år
hvis slike arter
påvises

5.3.4 TILTAK 4: KARTLEGGING AV FLORAEN
Beskrivelse: Det vil være interessant og nyttig å foreta en systematisk og grundig
kartlegging av floraen inkludert mose-, lav- og soppfloraen i Røkkesdalen-Skogndalen.
En håndfull rødlistede arter er allerede registrert. En slik kartlegging kan avdekke flere
spennende arter. Kartleggingen skal utføres av faglig dyktige personer, etter forespørsel
fra forvaltningsmyndigheten. Arbeidet bør skje innen 2015.

5.3.5 TILTAK 5: SKJØTSEL
Beskrivelse: Det er ikke særskilte behov for skjøtsel i Røkkesdalen-Skogndalen
naturreservat, da hovedmålet med bevaringen er å oppnå et område med gammel
naturskog. Rikmyra i Røkkesdalen bør overvåkes med tanke på om skjøtsel er
nødvendig for å bevare rikmyra. Deler av de gamle setervollene Vinbustaden og Gamle
Litlgrønningsvollen kan imidlertid med fordel ryddes og skiltes. Det kan også være
aktuelt å rydde stier. Dette arbeidet kan utføres av Skogn og Grønningen allmenninger i
samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
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Figur 11: Kart med stier med tradisjon for rydding, samt sauegjerdet i nordlige del av området (www.godtur.no)

6 SAKSBEHANDLING
6.1 GENERELT
Hva som er tillatt, og hva som kan tillates etter dispensasjon finner man i
verneforskriften, samt beskrevet under brukerinteresser i denne forvaltningsplanen. Jf.
verneforskriften § 8 kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra forskriften dersom
det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene
nevneverdig (..). Søknader om dispensasjon fra vernebestemmelsene for RøkkesdalenSkogndalen sendes til FMNT. Normalt vil verneforskriften ha strengere bestemmelser
enn det som gjelder etter annet lovverk. Søknader vurderes derfor først etter
verneforskriften, før den eventuelt vurderes etter annet lovverk. Avslag etter
verneforskriften kan ikke overstyres etter annet lovverk. Kommunene er forvaltere etter
plan- og bygningsloven. Det er viktig at en i all saksbehandling gjør en samlet vurdering i
forhold til tiltakets virkning på alle typer verneverdier og forholdet til øvrige
bruksinteresser. Tiltaket skal ikke ha negativ virkning på vernets formål.
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Det følger av alminnelig forvaltningsrettslige regler at forvaltningsmyndigheten kan
stille vilkår knyttet til tillatelser, såfremt vilkårene har saklig sammenheng med
tillatelsen. I denne forvaltningsplanen vil dette være for å ivareta verneformålet. I noen
tilfeller har retningslinjene i forvaltningsplanen forslag til vilkår, men uansett må
forvaltnings-myndigheten alltid vurdere om det skal settes vilkår, og hvilke, for å ivareta
verneformålet i hver enkelt sak.
Det er også viktig å merke seg at det øvrige lovverket gjelder i tillegg til verneforskriften.
I en byggesak vil man for eksempel både trenge en tillatelse etter verneforskriften og en
tillatelse etter plan- og bygningsloven. Motorferdsel i naturreservatet reguleres av
verneforskriften. Men det kreves også kommunens godkjenning og grunneierens
tillatelse (Jf. motorferdselloven).
Ved eventuelle brudd på vilkårene gitt i tillatelsen/dispensasjonen har den forvaltningsmyndighet som har gitt tillatelsen/dispensasjonen anledning til å tilbakekalle eller
omgjøre vedtaket. Slike vurderinger vil alltid bli gjort av forvaltningsmyndigheten når
den får kjennskap til brudd og vil også være en del av vurderingsgrunnlaget ved
behandling av senere søknader. Det er derfor viktig at naturoppsynet og politi straks
orienterer fylkesmennene om brudd på vernebestemmelsene. Om det blir oppdaget
skader i terrenget etter aktivitet kan forvaltningsmyndigheten kreve oppretting på
brukers regning. Med naturoppsyn menes all oppsynsvirksomhet som utføres i
naturreservatet i regi av politiet og SNO, samt de som SNO kjøper oppsynstjenester fra.

6.2 ROLLENE TIL INVOLVERTE AKTØRER
6.2.1 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG (FMNT)
FMNT er forvaltningsmyndighet for Røkkesdalen-Skogndalen naturreservat, i forhold til
verneforskriften. FMNT har ansvaret for at all forvaltning innen verneområdet er i tråd
med verneformålet. FMNT ved reindriftsavdelingen er faginstans i reindriftssaker.
Forvaltningsmyndigheten skal i sitt arbeid:
 Søke samarbeid med kommunene, grunneiere, fjellstyrer, brukere, lokalt og
sentralt naturoppsyn, politi, interesseorganisasjoner og andre relevante
myndigheter


Legge vekt på informasjon og holdningsskapende arbeid.



Forvalte naturreservatet etter best mulig tilgjengelig kunnskap og peke på
eventuelle behov for ny kunnskap, både når det gjelder natur og kultur.



Overvåke naturverdiene og vurdere oppnåelse av bevaringsmålene.



Ta initiativ til skjøtselsplaner og tiltak dersom dette er nødvendig av hensyn til
verneformålet.

6.2.2 MILJØDIREKTORATET
Miljødirektoratet er klageinstans for alle enkeltvedtak fattet med hjemmel i
verneforskriften. Klage sendes til Fylkesmannen som vurderer om klagen kan tas
tilfølge. Hvis ikke oversendes den Miljødirektoratet for endelig vedtak.
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6.2.3 STATENS NATUROPPSYN (SNO)
SNO er miljøforvaltningens operative feltorgan. SNO fører tilsyn med naturtilstanden og
at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt. Veiledning og informasjon er en
viktig del av dette arbeidet. Samtidig utfører SNO registrering, tiltak og skjøtsel på
oppdrag fra forvaltningsmyndigheten. Tilsynsoppgaven er todelt og retter seg både mot
tilsyn med naturtilstanden og tilsyn med menneskets atferd i naturen.
Prioritering av forvaltningsoppgaver gjøres i samarbeid med forvaltningsmyndigheten,
samt at forvaltningsmyndigheten årlig bestiller gjennomføring av konkrete oppdrag.
Gjennom bestillingsdialogen mellom Statens naturoppsyn og forvaltningsmyndigheten
blir det dessuten hvert år fordelt økonomiske tilskudd til tiltak i verneområdene.
Forvaltningsmyndigheten utarbeider ei prioritert liste over tiltak og arbeidsoppgaver
som er planlagt gjennomført det kommende året. Liste med prioriterte tiltak blir sendt
SNO sentralt tidlig i desember og tildelingen skjer i løpet av mars påfølgende år.

6.2.4 KOMMUNEN
Kommunen har generelt ansvar for arealforvaltning og allmenne interesser. Kommunen
forvalter blant annet lov om motorferdsel i utmark, plan og bygningsloven, friluftsloven
og forurensningsloven.

6.2.5 FJELLSTYRENE
Skogn fjellstyre administrerer bruksretter etter fjelloven og driver tilretteleggingsarbeid
for allmennheten. De skal etter lovens pkt.3 "arbeide for å sikre at allmenningen vert
brukt på ein måte som fremjar næringslivet i bygda og tek vare på naturvern- og
friluftsinteressene". Fjellstyret oppnevnes av kommunestyret, men er likevel ikke et
kommunalt organ. Fjellstyrenes arbeidsfelt omfatter bl.a. beite, setring, småviltjakt,
fangst og fiske, oppsynsvirksomhet, tilrettelegging for friluftsliv og støtte til lokal
næringsutvikling. Fjellstyret driver også annen tilrettelegging for friluftsliv, ofte i
samarbeid med andre.

6.2.6 GRUNNEIERE
Grunneier har fortsatt sine grunneierrettigheter etter vernevedtak, med unntak av de
innskrenkninger som følger av forskriftene. For eksempel må eventuell vedhogst tillates
både av forvaltningsmyndighet og av grunneier. Det er Skogn og Grønningen
allmenninger som forvalter virkesretten i Grønning statsallmenning.

6.3 SØKNADER
Søknad om dispensasjon fra verneforskriften skal inneholde:
 Tiltakshavers/søkers navn og adresse


Kart med inntegnet plassering av tiltaket



Eiendomsforhold (ev. grunneiers tillatelse)



Beskrivelse av tiltaket, omfang, varighet og sannsynlig innvirkning på
verneverdiene



Eventuell grunneier tillatelse der dette er påkrevd



Hvilke naturtyper og naturverdier som blir berørt
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6.3.1 GENERELLE RETNINGSLINJER
Det er svært variabelt antall søknader mellom ulike reservat, fra områder hvor det
"aldri" er søknader til områder med hyppige søknader. Overtredelser av forskrifter og
dispensasjonsbestemmelser er relativt sjeldne. Følgende generelle retningslinjer ligger
til grunn:
• Søknader om motorferdsel i utmark bør sendes om kommunen (benytt kommunens
skjema). For byggesaker brukes standard søknadsskjema for byggesaker, samt
forklaring og begrunnelse. . Husk å angi at det dreier seg om en dispensasjonssak etter
annet lovverk enn plan- og bygningsloven.
• Ved brudd på tillatelser/dispensasjoner kan vedtaket gjøres om slik at tillatelsen
inndras. Brudd på forskrifter kan vurderes politianmeldt.
• Følgende instanser skal ha kopi av alle vedtak: Statskog, Skogn fjellstyre, kommunen,
lokalt politi, Statens naturoppsyn og Miljødirektoratet. Videre skal Skogn og
Grønningen allmenninger ha kopi av vedtak som berører virkesretten og berørt
fylkeskommune og Sametinget om vedtak som berører kulturminner.
Det er rom for at reindriften kan få flerårige tillatelser.
Det er vanlig at det stilles vilkår som for eksempel føring av kjørebok, og innsendelse av kart
over kjøretraséene. Hvis vilkår som stilles ikke blir fulgt opp, kan dette telle negativt ved
behandling av fremtidige dispensasjonssøknader.

6.4 NATURMANGFOLDLOVEN
Hver dispensasjonssøknad skal også vurderes opp mot §§ 8-12 i naturmangfoldloven. I
utarbeidelsen av denne forvaltningsplan har disse paragrafene hele tiden vært lagt til
grunn for uttalelser og retningslinjer.
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§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå
i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter.
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.
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8 VEDLEGG
VEDLEGG 1 VERNEFORSKRIFT FOR RØKKESDALEN-SKOGNDALEN NATURRESERVAT
Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av
naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet.
§ 1. Formål
Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde med naturskog. Med sin variasjon i
form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for
naturmangfold. I området inngår naturskoger med høgstaudeutforming, rikmyrer og områder med kalkrike berg
og kalkkrevende planter. Variasjonen er stor fra rike til fattige vegetasjonstyper, og området har en markert
topografien.
Området har særskilt naturvitenskapelig verdi gjennom forekomst av rik og kalkrik gammel skog, samt en
markert topografi.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. Geografisk avgrensning
Naturreservatet berører gnr./bnr. 371/1 i Levanger kommue
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5860 dekar.
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000, datert Miljøverndepartementet desember
2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Levanger kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter
grensemerking.
§ 3. Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å
fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og
annen vegetasjon er forbudt.
2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hi-områder, er vernet 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,
gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l.,
framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form
for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beiting.
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
Sanking av bær og mat-sopp.
Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.
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8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
9. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu (gadd) skal ikke
felles.
10. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji/tradisjonell
samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller
uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne
vekstformer på trær (for eksempel rikuler).
§ 5. Regulering av ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
2. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt.
§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:
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. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
1. 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.
2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget.
3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for reineiere
eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at
kjøringen skal være lovlig.
4. Skånsom riding.
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd nr. 2.
Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 7.
Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.
Hogst av etablerte plantefelt.
Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og
annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan.
Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med forvaltningsplan.
At grunneier (Statskog/Grønning allmenning) kan utvise ved til hytte i verneområdet etter plan.
Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytte i verneområdet etter fastlagt trasé.
Utkjøring av saltslikkestein.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppføring av gjerder og samleanlegg for beite, jf. § 7. nr.

36

14.
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i henhold til
reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og
ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige
samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.
§ 9. Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde
eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.
§ 10. Forvaltningsplan
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet.
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.
§ 11. Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres.
§ 12. Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

VEDLEGG 2 SJEKKLISTE FOR FORVALTNINGSMYNDIGHETEN VED SAKSBEHANDLING
Fra revidert rundskriv om forvaltning av verneforskrifter (Direktoratet for
Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) februar 2010):
Forberedende behandling



Er søknaden fullstendig eller er det behov for å be søker sende inn ytterligere
dokumentasjon?



Når kan søknaden forventes ferdigbehandlet? Send foreløpig svar dersom en sak
ikke kan behandles innen tre uker.

Saksbehandling



Er saken godt nok opplyst, eller er det behov for å belyse saken ytterligere?



Er det behov for å varsle andre enn parten, og eventuelt gi en frist for uttalelse?



Er det behov for å innhente uttalelse/opplysninger fra andre
myndighetsorganer?



Foreligger det hjemmel for å innvilge dispensasjon?



Hvilke konsekvenser får en dispensasjon for verneverdier og verneformål?



Kan saken skape presedens?



Er de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven kapittel 2 vurdert, jf.
naturmangfoldloven § 7?
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Vedtaket



Fremgår det av vedtaket hvilken hjemmel som er benyttet?



Er vedtaket tilstrekkelig begrunnet?



Fremgår det av vedtaket hvilke virkninger vedtaket har for verneverdier og
verneformål, og eventuelt hvilken vekt det er lagt på dette?



Er det aktuelt å sette vilkår til et positivt vedtak som kan avgrense eventuelle
skadevirkninger?



Er det i vedtaket opplyst om klagerett, klageinstans, klagefrist og fremgangsmåte
ved klage?



Er det i vedtaket opplyst om retten til innsyn i sakens dokumenter?



Dersom saken gjelder flere parter og gjennomføring av tiltaket før eventuell
klagebehandling medfører skade for den andre parten – er det opplyst om
adgang til å be om utsatt iverksettelse av vedtaket?



Er det i vedtaket opplyst om at det også kan være nødvendig å innhente tillatelse
til tiltaket fra andre myndigheter og fra grunneier?



Er det sendt kopi til Miljødirektoratet, Statens naturforvaltning, kommunen,
politi?



Bør det sendes kopi til andre aktuelle myndigheter for eksempel
kulturminnemyndigheten?

Klagebehandling



Oppfyller klagen vilkårene for klage (er avgjørelsen det er klaget på et
enkeltvedtak, foreligger det klagerett, er klagefrist oppfylt, oppfyller klagen
formkravene?)?



Er alle dokumenter i saken oversendt klageinstansen?
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VEDLEGG 3 TILTAK I RØKKESDALEN-SKOGNDALEN I PRIORITERT REKKEFØLGE
Tiltak

Prioritering Ansvar

Kostnadsestimat

Når?

Merking
m/verneskilt

1

SNO, Skogn
fjellstyre og Skogn
og Grønningen
allmenninger

2015

Informasjonsplakater
(skilt om båndtvang
m.m.)

2

FMNT (Skogn
fjellstyre,
reindriften og
beitelaget)

10 000

2015

Overvåkning av
naturverdiene

3

FMNT i samarbeid
med SNO

20 000

Hvert 5. –
10. år

Rydding/merking av
stier

4

GHOT, Skogn
fjellstyre og Skogn
og Grønningen
allmenninger

5 000

Når det er
nødvendig

Kartlegging av flora

5

FMNT

50 000

Innen 2017
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VEDLEGG 4 VERDISETTING FOR KJERNEOMRÅDER I RØKKESDALEN-SKOGNDALEN.
Kjerneområde/
parameter

Brekkvollen S

Røkkesdalen

LitlGrønningen

Totalt for
RøkkesdalenSkogndalen

Urørthet

**

**

**

**

Død ved mengde

*

**

**

*

Død ved kontinuitet

*

*

*

*

Gamle bartrær

**

*

*

**

Gamle løvtrær

*

*

*

0

Gamle edelløvtrær

-

-

-

-

Treslagsfordeling

**

*

*

**

Variasjon

**

**

**

**

Rikhet

*

**

*

**

Arter

*

*

*

**

Størrelse

-

-

-

**

Arrondering

-

-

-

*

Samlet verdi

*

**

**

**
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