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Frivillig vern av skog – Varsel om oppstart av verneprosess og begrenset 
høring av forslag om utvidelse av Drevdalen naturreservat 

Drevdalen naturreservat i Trysil kommune ble opprettet ved kongelig resolusjon av 25. januar 
2013. Naturreservatet er i dag to-delt, med kun én eiendom mellom de to delene. 
Fylkesmannen har nå fått et tilbud om vern av skogen på eiendommen som skiller 
naturreservatsdelene fra hverandre, og varsler nå oppstart av en verneprosess for dette 
arealet og sender samtidig saken på en begrenset høringsrunde. Høringsfristen er 8. mai 
2020. 
 
Bakgrunn 
Naturverdiene i Drevdalen naturreservat er først og fremst knyttet gammel barskog, som stedvis er 
rik og stedvis urskogsnær. Det finnes også andre verdifulle naturtyper i reservatet, som for eksempel 
rike myrer, sørvendte berg og rasmarker. Her finnes lavene gubbeskjegg, langnål, taiganål, 
gråsotbeger, soppene duftskinn, harekjuke og gammelgranskål, for å nevne noen av de sjeldne 
artene som er registrert i området. 
 
I dag er reservatet to-delt og er på ca. 22,5 kvadratkilometer. Det er kun én eiendom uten vern 
mellom de to delene. Fylkesmannen fikk i mai 2019 et tilbud om vern av skogen på eiendommen 
som skiller naturreservatsdelene fra hverandre. Det dreier seg om et areal på ca. 955 dekar. Vi 
takket ja til dette tilbudet, og varsler nå oppstart av en verneprosess jf. naturmangfoldloven § 42 og 
sender samtidig saken på høring, jf. naturmangfoldloven § 43. Siden arealet kun berører én 
eiendom, ligger midt imellom delene av et eksisterende reservat og har få installasjoner av ekstern 
interesse, begrenser vi antallet høringsparter i saken og korter inn høringsfristen til 6 uker. 
 
Varsel om oppstart av verneprosess og beskrivelse av høringsforslaget 
Det ca. 955 dekar store arealet som vi nå foreslår å innlemme i eksisterende reservat, består 
primært av gammel granskog. Langs Storbekken finnes det rik høgstaudevegetasjon med arter som 
kvann, turt, kvitsoleie, myskegras og maigull. 
 
Det er ikke kjent at det finnes noen bygninger, kulturminner eller tekniske installasjoner på arealet. 
 
Det foreslås kun å gjøre små endringer i eksisterende verneforskrift for Drevdalen naturreservat. 
Derfor har vi laget en endringsforskrift hvor dette er de viktigste endringene: 



  Side: 2/2 

 
 Gnr/bnr 30/175 legges til i lista over berørte eiendommer. 
 Arealet endres fra ca. 22 500 dekar til ca. 23 300 dekar. 
 Antallet stier som kan ryddes etter søknad endres fra 4 til 5. 

 
Eksisterende verneforskrift, forslag til endringsforskrift og nytt kart er vedlagt. 
 
Vi ber om innspill på disse endringene, og fristen for å komme med dem er 8. mai 2020. 
Høringsdokumentene finner du på vår hjemmeside fylkesmannen.no/in under Høringer. Der kan du 
også avgi din høringsuttalelse, eller sende oss en e-post eller brev. Se kontaktinformasjon i 
bunnmargen av dette brevet. 
 
Vi ber også om at Trysil kommune legger ut dokumentene til offentlig ettersyn i kommunehuset 
frem til høringsfristen, dersom dette lar seg gjøre med tanke på dagens besøksrestriksjoner ifbm. 
covid-19-smitte. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Vebjørn Knarrum (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Erica Neby 
seniorrådgiver 
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