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Forslag om utvidelse av Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune
Bakgrunn
Skogvern etter naturmangfoldloven skal sikre et økologisk representativt og sammenhengende
nettverk av viktige leveområder for naturmangfoldet i norske skogøkosystem. I desember 2015
var ca. 2,9 % av den produktive skogen i Norge vernet. Dette er mindre enn i andre land i
Europa. I Meld. St. nr. 14 (2015-2016) fremgår det at Regjeringen ønsker å øke det frivillige
skogvernet i Norge og påpeker spesielt at «i de store lavtliggende skogområdene på Østlandet er
det mangel på skogvern. Her vil det være viktig å etablere nye naturreservater, også større
verneområder, og det vil være nødvendig å verne skog som på sikt kan utvikle viktige
naturkvaliteter». Den 23. mai 2016 vedtok flertallet i Stortinget at 10 % av skogarealet i Norge
skal vernes.
Frivillig vern av skog innebærer at skogeiere tilbyr staten vern av sin skog.
Miljøvernmyndighetene sørger for at det blir gjennomført naturfaglige registreringer for å
kartlegge eventuelle verneverdier og vurderer om de tilbudte områdene er av nasjonal eller
regional verneinteresse. Dersom dette er tilfelle, gjennomføres det forhandlinger med
grunneierne om avgrensning av et eventuelt verneområde, om forskrifter som skal gjelde for
verneområdet og om økonomisk erstatning for et eventuelt vern. Dersom grunneierne og staten
kommer frem til en avtale om dette, vil et verneforslag for området gjennomgå vanlig
saksbehandling i tråd med naturmangfoldlovens bestemmelser.
Tilbud fra grunneiere og avtaler
I brev av 29. mai 2015 ble det av tre grunneiere satt frem tilbud om vern av et område på totalt
36 752 dekar i Stor-Elvdal kommune. Området er en utvidelse av eksisterende Eldåa
naturreservat. I løpet av 2015 ble det gjennomført en naturfaglig kartlegging av området, som
konkluderte med at området oppfyller flere mangler ved skogvernet i Norge og samlet sett har
en god mangeloppfyllelse. Av generelle mangler oppfyller området godt «gjenværende større
forekomster av gammel skog med preg av urskog, eller skog under overveiende naturlig
dynamikk.» Området oppfyller i middels grad «viktige forekomster av rødlistearter». Av
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regionale mangler i Øst-Norge oppfyller området til en viss grad mangelen i nordboreal sone
«høgstaudeskog» og «boreal naturskog, særlig granskog rik på dødved».
Basert på en kontroll og framskriving av eksisterende skogdata fra området, ble
det tidlig i 2017 gjennomført forhandlinger med grunneierne. Under forhandlingene ble
arronderingen noe justert. Arealet for utvidelsesområdet er nå 38 045 dekar. Det ble enighet om
pris for området, men avtalt at forskriften skulle forhandles på et senere tidspunkt, da
forvaltningsmyndigheten hadde behov for en ytterligere befaring av området. Det er enighet
mellom grunneierne og Fylkesmannen, om forskriften som nå sendes på høring, og avtalene er
klare for signering.
Kunngjøring om oppstart av verneprosessen
I samsvar med naturmangfoldlovens saksbehandlingsregler ble det 31. januar 2017 varslet
oppstart av verneprosessen for å utvide Eldåa naturreservat. Fylkesmannen har mottatt tre (3)
tilbakemeldinger til oppstartsvarselet.
Forsvarsbygg har en generell kommentar til standardmalen for verneforskrifter, og ønsker at
det, for ikke å få motstrid mellom det generelle ferdselsforbudet og unntaket for militær
operativ virksomhet, blir tatt inn unntaksbestemmelse for landing og start med Forsvarets
luftfartøy i forskriftens § 6.
Statens vegvesen har ingen kommentarer foreløpig.
Hedmark fylkeskommune har ingen planfaglige eller kulturvernfaglige merknader på nåværende
tidspunkt.
Verneforslaget
I samsvar med saksbehandlingsreglene i naturmangfoldlovens § 43 fremmer Fylkesmannen
forslag om vern av et ca. 38.000 dekar stort område i tilknytning til Eldåa naturreservat i StorElvdal kommune. Nærmere opplysninger om området går frem av vedlagte områdebeskrivelse
og kart som viser beliggenheten og avgrensningen av området.
Området foreslås fredet som naturreservat, jf. naturmangfoldlovens § 37. Vedlagt følger et
forslag til forskrift som inneholder de bestemmelsene som foreslås for naturreservatet.
Forslaget innebærer i hovedsak at hogst av skogen i området og tekniske inngrep som bygging
av veger og oppføring av bygninger blir forbudt. Jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, felling av
store rovdyr, rydding og vedlikehold av eksisterende kraftlinjetrasé er eksempler på ting som
foreslås tillatt.
Fylkesmannen ber om eventuelle merknader til forslaget om å utvide Eldåa naturreservat,
spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte verneforskriften, innen 4. februar
2018. Når høringsfristen er ute, vil Fylkesmannen vurdere de innkomne uttalelsene. Dersom
disse gir grunnlag for å endre den foreslåtte avgrensningen eller forskriften, vil Fylkesmannen
foreslå dette overfor Miljødirektoratet. Samtidig vil kopi av alle uttalelser bli oversendt til
direktoratet. Eventuelle forslag om endringer vil bli drøftet med grunneierne.
Miljødirektoratet vil etter sin gjennomgang av saken oversende verneforslaget til Klima- og
miljødepartementet for sluttbehandling. Et eventuelt vedtak om utvidelse av Eldåa
naturreservat fattes av Kongen i statsråd.
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