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Stavåa naturreservat, utvidelse 
 

Kommune:  

Gnr./bnr.:  

Rennebu 

62/2, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/1  

Areal:  

Vegetasjonssone:  

Vegetasjonsseksjon:  

Høyde over havet:  

Verdi:  

284 daa 

Mellomboreal  

O1 Svakt oseanisk 

250 - 410 m 

Regional (**) 

 

Nøkkelopplysninger 
Område med bekkekløft, gammel gran- og furuskog, og rødlistede arter. 
 
Beskrivelse av området 
Tilbudsområdet ligger sør for Berkåk, og er en utvidelse av Stavåa naturreservat nordover 
(nedstrøms) langs østsiden av elva Orkla og innover i nederste del av side elva Skauma. Dette 
er en bekkekløft med stor variasjon. Berggrunnen er rik med biotittfylitt, glimmerskifer og 
grafittfylitt i nedre deler av liene, samt kvartsitt på de høyeste toppene. Løsmassene består 
for det meste av morenematerialer og bart fjell med tynt jorddekke. Gran og furu er 
dominerende treslag i tilbudsområdet. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
Sluttet, kompakt granskog i aldersfase dominerer i den midtre og sørlige delen av 
tilbudsområdet. Trærne anslås å være 100-120 år gamle, med enkelte partier hvor det er 
eldre trær. En del død ved er i den sørlige delen, inkludert eldre læger. I den nordlige delen 
er det mindre død ved. Her er det tydelige spor etter plukkhogster samt hogstflate. Også i 
dette området domineres skogen av gran, men med innslag av furu, særlig øverst i liene. 
Flere høyspentledninger passerer gjennom området. Under disse er det noen steder 
nødvendig å rydde skog.  
 
Faglig beskrivelse og verdi 
Tilbudsområdet har variasjon i både topografi og vegetasjon. I sørlig og midtre del av 
tilbudsområdet er det partier med naturtypen rik barskog som i hovedsak har utforming 
høystaudegranskog (NT) og lågurtgranskog. I den nordlige delen er det skogsbekkekløft med 
mosaikk av svak lågurt-, storbregne- og høgstaudegranskog (NT), samt noe blåbærgranskog. 
I bunnen av kløfta inngår et mindre parti med kalkfuruskog (VU).  Det er påvist fire rødlistede 
arter; gubbeskjegg (NT), hvithodenål (NT), rustdoggnål (NT) og rosenkjuke (NT) i området.  
 
Tilbudsområdet vil bidra til inndekning av mangler i skogvernet. Området dekker i første 
rekke opp mangler knyttet til inndekning av høyproduktiv granskog / blandingsskog. 
Mangeloppfyllelsen vurderes som middels. Restaurerings- og utviklingspotensialet vurderes 
som middels. Området vurderes å være av regional verdi og styrker eksisterende Stavåa 
naturreservat. 
 
Formål 
I forhold til naturmangfoldloven § 37 om naturreservater, er følgende kriterier mest 
relevant: 
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a) Inneholder truet, sjelden eller sårbar natur: Høgstaudegranskog (NT) og rødlistede arter.  
b) Representerer en bestemt type natur: Rik barskog med høgstaudegranskog (NT) og 
rødlistede arter. 
Ut fra dette foreslås følgende formål: 
«Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type 
natur i form av bekkekløft med gammel og lite påvirket granskog. Området har høyt innslag 
av lauvtrær, med skogtyper som høgstaudeskog og lågurtskog og med forekomster av 
varmekjære planter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt 
tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.» 
 
Tekniske inngrep 
Flere høyspentledninger passerer gjennom området. Det er også en bygning (gammel 
kraftstasjon) som er inne i tilbudsområdet, men som foreslås grenset ut av reservatet.  
 
Andre interesser 
Det utøves jakt, fiske og annet friluftsliv, både sommer og vinter i området..  
 
Planstatus 
I kommuneplanens arealdel for Rennebu kommune er området LNFR for tiltak basert på 
gårdens ressursgrunnlag. Et mindre område i øst (cirka 2 mål) overlapper med et fremtidig 
næringsområde i kommuneplanens arealdel.   
 
Skogbruksopplysninger: Verdi liten (3) 
Den hogstmodne skogen domineres av furu av ukjent kvalitet, men gran på middels bonitet 
dominerer i hogstklasse 3. Det er krevende og bratt terreng, men drift muliggjøres av at det 
ligger offentlig vei nede ved hovedvassdraget. Kulturskog indikerer skogsdrift i «nyere» tid. 
Betydningen for skogbruket vurderes som liten.     
 

Skogressurskart (SR16) - volum (daa)  

0-100 m³/ha 100-200 m³/ha 200-300 m³/ha 300-400 m³/ha 

38 104 62 27 

 

Arrondering 
Grensa følger delvis eiendomsgrenser og delvis rette linjer over eiendommer. Arronderingen 
er smal og kantete.  
 
Samlede arealopplysninger (AR5): 

Høg 
bonitet 

Middels 
bonitet 

Låg bonitet Totalt 
produktivt 

Annet 
skogareal 

Total 
skogareal 

Totalt areal 

14 199 48 261 5 267 284 

Biofaglig inventør: BioFokus 2020, Langmo. Befaring ved Statsforvalteren 2019. 
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Bratt terreng i Stavåa. 

 

 

 

 

  



Tegnforklaring
Foreslått verneområde
Eksisterende naturreservat

Topografisk norgeskart, Kartverket
Tillatelse NorgeDigitalt
Rutenett 1 x 1 km
Målestokk 1:
Statsforvalteren i Trøndelag april 2021

       12500

Stavåa naturreservat, utvidelse
Rennebu kommune
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Forskrift om vern av Stavåa naturreservat, Rennebu kommune, Trøndelag 

Fastsatt ved kongelig resolusjon ……. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet.  

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av ei bekkekløft med gammel og lite påvirket granskog. Området har høyt innslag av 

lauvtrær, med skogtyper som høgstaudeskog og lågurtskog og med forekomster av 

varmekjære planter.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 

videreutvikle dem.  

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rennebu kommune: 62/2, 82/18, 83/1, 83/2, 84/1, 

84/2, 84/12, 84/16, 85/1, 86/1, 86/2.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 685 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ........ De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Rennebu kommune, hos Statsforvalteren i Trøndelag, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3. (vernebestemmelser) 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

a) 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 naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

c) 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 annen form for forurensning, henleggelse av 

avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Sanking av bær og matsopp.  

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

d) Beiting.  
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e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

f) Vedlikehold av eksisterende jakttårn, eller oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn 

for storviltjakt.  

g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran 

og furu skal ikke felles.  

h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.  

i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.  

j) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 

k) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning 

av linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet 

nevneverdig. 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier.  

§ 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 øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for 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 kjøring.  

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i 

etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

c) Nødvendig uttransport av felt storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

b) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

e) Nødvendig uttransport av felt storvilt med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd c.  

f) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.  

g) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 
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h) Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting.  

i) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje. 

k) Gjenoppføring av bygning, veier og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved 

brann eller naturskade.  

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 b, c, d, f, g, h 

og k.  

§ 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, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av natur-

reservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 20. desember 2019 nr. 1977 

om vern av Stavåa naturreservat, Rennebu kommune, Trøndelag med tilhørende vernekart.   

  


