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Frivillig vern av skog - forslag til opprettelse av Nordhuehøgda 
naturreservat i Elverum kommune - anmodning om uttalelse 

Skogvern etter naturmangfoldloven skal sikre et økologisk representativt og sammenhengende 
nettverk av viktige leveområder for naturmangfoldet i norske skogøkosystem. Andelen vernet skog i 
Norge har økt betraktelig de siste 20 årene, men fremdeles er dagens skogvern bare knapt 
halvparten av målet om 10 prosent skogvern som Stortinget har vedtatt. Når det gjelder vern av 
produktiv skog var ca. 3,5 prosent vernet i hele landet per desember 2018. Skogen i det foreslåtte 
Nordhuehøgda naturreservat er i hovedsak produktiv granskog, men det inngår også noe furu- og 
løvskog.  
 
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 verneinteresse. Dersom dette er tilfelle, gjennomføres 
det forhandlinger med grunneiere om avgrensing av et eventuelt verneområde, om forskrifter som 
skal gjelde og om økonomisk erstatning for et eventuelt vern. Dersom grunneierne og staten 
kommer frem til en avtale, vil et verneforslag for området gjennomgå vanlig saksbehandling i tråd 
med naturmangfoldlovens bestemmelser.   
 
Tilbud fra grunneieren og avtale med denne 
I brev av 11. august 2016 ble det fra én grunneier satt frem tilbud om vern av et areal på ca. 6500 
dekar. Området ligger ved Nordhue, helt vest i Elverum kommune, nær grensa til Åmot og Løten 
kommuner. Sommeren 2017 ble det gjennomført naturfaglige registreringer i området som 
konkluderte med at området har regionale verdier knyttet til gammel granskog.  
 
Basert på en kontroll og framskriving av eksisterende skoglige data fra området, ble det sommeren 
2018 gjennomført forhandlinger med grunneieren, og avtale om vern av området ble signert i 
november 2018. I avtalen er det tatt forbehold om at den kan reforhandles dersom det under 
høringsrunden kommer frem momenter som medfører at avgrensingen av området eller den 
foreslåtte forskriften for området må endres. I løpet av forhandlingene ble avgrensingen justert noe, 
slik at totalarealet som nå foreslås vernet er ca. 6300 dekar. 
 
Varsling om oppstart av verneprosess 
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I samsvar med naturmangfoldlovens saksbehandlingsregler ble det 16. november 2018 varslet 
oppstart av verneprosessen for å opprette Nordhuehøgda naturreservat. Vi mottok 3 kommentarer 
til oppstartsvarselet:  
 

1. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard kan ikke se at planen 
berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av regional, nasjonal eller 
internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og har dermed ingen merknader 
til saken. 

2. Statens vegvesen Region øst ser i utgangspunktet ikke at deres interesser blir berørt av en 
ordinær verneplan. Det bør likevel gjøres en vurdering av hvorvidt en slik plan kan medføre 
økt bruk og trafikk til området i form av friluftsliv og turisme. Dersom dette er tilfelle må 
parkeringsmuligheter og tilknyttingen til riks- og fylkesvegnettet vurderes nærmere, med 
eventuelle behov for tiltak. 

3. Forsvarsbygg sier at Forsvaret har et anlegg på toppen av Nordhue. Forsvaret må derfor 
opprettholde fulle ferdselsmuligheter på veien opp til anlegget. De foreslår derfor at det lille 
området sørvest for veien opp til Nordhue tas ut av forslaget til verneområde, slik at 
vernegrensen trekkes på nordsiden av veien. Da vil det ikke være nødvendig å definere 
unntak fra fredselsforbud på veien, siden den da vil bli liggende helt utenfor verneområdet. 
Forsvaret har ved større øvelser av og til behov for å rekvirere for en spesifikk tidsperiode 
grunnarealer etter lov og forskrift om militære rekvisisjoner. Naturvernområder er etter 
Rekvisisjonslovens §32 unntatt fra rekvisisjonsretten. For å opprettholde mulighetene for 
øvelser i områdene, vil vi foreslå et tillegg til vernebestemmelsene §7 Spesifiserte 
dispensasjonsbestemmelser om at Forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi 
dispensasjon til Forsvarets øvingsvirksomhet. 

 
Vi har tatt ovenstående kommentarer til etterretning, men vil presisere ovenfor Forsvarsbygg at det i 
verneforskriften er foreslått et unntak for motorisert ferdsel på eksisterende veier, unntak for 
landing og start med Forsvarets luftfartøy, søknadsmuligheter for større arrangementer og 
motorisert ferdsel ifbm. Forsvarets øvingsaktivitet. Vi anser derfor at Forsvarets behov av åpninger i 
verneforskriften for å kunne gjennomføre øvelser og ferdsel i området bør være dekket. 
 
 
Verneforslaget 
I samsvar med saksbehandlingsreglene i naturmangfoldloven § 43 fremmer Fylkesmannen forslag 
om vern av et ca. 6300 dekar skog- og myrområde ved nordøst for Nordhue i Elverum kommune. 
Nærmere opplysninger om området går frem av vedlagt områdebeskrivelse og av kart som viser 
beliggenheten og avgrensningen av området. Området foreslås fredet som naturreservat, jf. 
naturmangfoldloven § 37.  
 
Vedlagt følger også et forslag til forskrift som inneholder bestemmelsene som foreslås for et 
eventuelt naturreservat. Forslaget innebærer i hovedsak at hogst av barskogen i området, 
motorferdsel i utmark og nye tekniske inngrep som bygging av nye veier og oppføring av nye 
bygninger blir forbudt. Jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, bålbrenning, uttransport av storvilt, 
oppkjøring og rydding av skiløyper, vedlikehold av eksisterende stier og motorferdsel på 
eksisterende veier er foreslått tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.  
 
Fylkesmannen ber om eventuelle merknader til forslaget om opprettelse av Nordhuehøgda   
naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 14.  
mars 2019. 
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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 grunneieren. Miljødirektoratet vil etter sin gjennomgang av 
saken oversende verneforslaget til Klima- og miljødepartementet for sluttbehandling. Et eventuelt 
vedtak om opprettelse av Nordhuehøgda naturreservat fattes av Kongen i statsråd. 

  
 
 
Med hilsen 
 
Vebjørn Knarrum (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Erica Neby 
seniorrådgiver 
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