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Frivillig vern av skog - melding om oppstart av verneprosesser etter 
naturmangfoldloven 

Fylkesmannen melder nå oppstart av arbeid med vern av 13 nye skogområder og 4 utvidelser 
av eksisterende naturreservat i Innlandet. Hensikten med denne meldingen er å innhente 
synspunkter og sikre medvirkning før det lages konkrete verneforslag for områdene. Innspill 
sendes Fylkesmannen i Innlandet innen 5. mai 2020. 
 
Bakgrunn 
Skogvern etter naturmangfoldloven skal sikre et økologisk representativt og sammenhengende 
nettverk av viktige leveområder for naturmangfoldet i norske skogøkosystem. Vi har et mål om å 
verne 10 prosent av skogen i landet, og per i dag er vi halvveis til det målet. Når det gjelder vern av 
produktiv skog var ca. 3,8 prosent vernet i hele landet per desember 2020. 
 
Melding om oppstart - områder tilbudt for vern 
I samsvar med § 42 i naturmangfoldloven melder Fylkesmannen med dette fra om at det nå vil bli 
startet en verneplanprosess for 17 områder som er tilbudt for vern. Det er følgende områder: 
 

 Månskjæra i Stor-Elvdal kommune, ca. 640 dekar stort. 
 Krokkletten i Stor-Elvdal kommune, ca. 150 dekar stort. 
 Sjøbekken i Stor-Elvdal kommune, ca. 1710 dekar stort. 
 Engene i Nord-Odal kommune, ca. 540 dekar stort. 
 Lekjenndalen i Trysil og Engerdal kommuner, ca. 2120 dekar stort. 
 Sagbekkskåra i Engerdal kommune, ca. 370 dekar stort. 
 Eriksrudtjernet i Vestre Toten kommune, ca. 211 dekar stort. 
 Skolldalen i Øyer kommune, ca. 2092 dekar stort. 
 Skålåsen i Østre Toten kommune, ca. 653 dekar stort. 
 Hånåhoppet i Nord-Fron kommune, ca. 1682 dekar stort. 
 Høghaug-Hansebakkberget i Sør-Aurdal kommune, ca. 2750 dekar stort. 
 Åsli i Nordre Land kommune, ca. 657 dekar stort. 
 Rognhaugen i Gran og Hurdal kommuner, ca. 1665 dekar stort. 
 Utvidelse av Svenstad naturreservat i Ringebu kommune, ca. 131 dekar nytt areal. 
 Utvidelse av Halasbukjølen naturreservat i Åmot kommune, ca. 7200 dekar nytt areal. 



  Side: 2/2 

 Utvidelse av Viengskletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune, ca. 1185 dekar nytt areal. 
 Utvidelse av Misterlia naturreservat i Rendalen kommune, ca. 370 dekar nytt areal. 

 
Vedlagte kart viser en foreløpig avgrensing av de respektive områdene. Vi gjør oppmerksom på at 
den viste avgrensingen ikke er et verneforslag, men det arealet som skal utredes videre i 
verneplanprosessen.  
 
Formålet med vernearbeidet er generelt å sikre et representativt utsnitt av både det typiske og 
sjeldne i norsk skognatur. Aktuell verneform for områdene vil være naturreservat (§ 37 i 
naturmangfoldloven). Dette innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og 
motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske, bær- og sopplukking og beiting vil være tillatt. 
 
Prosess og framdrift 
Det er Fylkesmannen i nært samarbeid med de berørte grunneierne og deres organisasjoner som 
skal utarbeide de konkrete verneforslagene. Drøftinger om dette er igangsatt og det er inngått 
avtaler om vern for en del områder, mens det fortsatt jobbes med avtalene for noen områder. 
Skogeierne i de sistnevnte områdene har dog gitt aksept for at arbeidet med vern likevel blir 
igangsatt. De konkrete verneforslagene vil bli sendt på høring i mai i år. Høringsperioden blir på to 
måneder.  
 
I samsvar med § 42 i naturmangfoldloven skal grunneiere, rettighetshavere, kommuner og andre gis 
en rimelig frist for å komme med innspill og merknader til planarbeidet før det utformes et 
verneforslag. Denne fristen settes til 5. mai 2020. Eventuelle innspill og merknader sendes til 
Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller fminpost@fylkesmannen.no. 
 
Planarbeidet vil bli kunngjort i lokalpressen. Saken vil også bli lagt ut på Fylkesmannens nettside 
www.fylkesmannen.no/in under Høringer.  
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