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Frivillig vern av skog - Varsel om oppstart av verneprosess og begrenset 

høring av forslag om utvidelse av Hanestadvola naturreservat i Rendalen 

og Stor-Elvdal kommuner 

Skogreservatet Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner grenser til 

det kvartærgeologiske reservatet Atnoset naturreservat. Det foreslås nå å innlemme noe av 

arealet i Atnoset naturreservat inn i Hanestadvola naturreservat – slik at skogen blir vernet i 

denne delen av Atnoset naturreservat, mens resterende del forblir et kvartærgeologisk 

naturreservat. Fylkesmannen varsler nå oppstart av en verneprosess for dette arealet og 

sender samtidig saken på en begrenset høringsrunde. Høringsfristen er 8. mai 2020. 

 

Bakgrunn 

Hanestadvola naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 14. februar 2014. 

Naturverdiene i reservatet er først og fremst knyttet gammel lavfuruskog. Her finnes det rikelig med 

selje, og gran og bjørk forekommer på de litt fuktigere områdene. Det finnes også andre verdifulle 

naturtyper i reservatet, som for eksempel rike myrer, sørvendte berg og rasmarker. Her finnes 

lavene gubbeskjegg, sprikeskjegg, furuskjell og soppene brun hvitkjuke, duftskinn, nordlig aniskjuke 

og svartsonekjuke, for å nevne noen av de sjeldne artene som er registrert i området. 

 

Atnoset naturreservat er et kvartærgeologisk reservat hvor naturverdiene er knyttet til velformede 

seter som viser vann-nivåene til en rekke bredemte sjøer fra siste del av avsmeltingsperioden under 

siste istid. Her er skogbruk tillatt. Reservatet er tre-delt, og ligger både i Rendalen kommune og i 

Stor-Elvdal kommune. Atnoset naturreservat grenser til Hanestadvola naturreservat. 

 

Fylkesmannen fikk den 28. august 2019 et tilbud om vern av skogen på én del av Atnoset 

naturreservat. Arealet er ca. 1770 dekar stort. Vi takket ja til dette tilbudet, og foreslår nå å 

innlemme dette arealet i Hanestadvola naturreservat som allerede er et skogreservat. Da forblir 

Atnoset naturreservat et rent kvartærgeologisk naturreservat, hvor skogbruk fortsatt er tillatt. Vi 

varsler med dette oppstart av en verneprosess jf. naturmangfoldloven § 42 og sender samtidig 

saken på høring, jf. naturmangfoldloven § 43. Siden arealet kun berører én eiendom, ligger i et 

eksisterende reservat og har få installasjoner av ekstern interesse, begrenser vi antallet 

høringsparter i saken og korter inn høringsfristen til 6 uker. 
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Varsel om oppstart av verneprosess og beskrivelse av høringsforslaget 

Det ca. 1770 dekar store arealet som vi nå foreslår å innlemme i Hanestadvola naturreservat, består 

primært av gammel furuskog. Det er ikke gjort en naturfaglig kartlegging av dette arealet, men vi 

ønsker likevel å verne skogen i denne delen av Atnoset naturreservat for å få et mer helhetlig vern. 

Det finnes potensiale for å finne sårbare arter knyttet til bergvegger, rasmarker og gammel furuskog 

i tillegg til at området er viktig for rovfugl. 

 

Det er ikke kjent at det finnes noen bygninger, kulturminner eller tekniske installasjoner på arealet. 

Det er noen traktorveger på arealet som det er tatt hensyn til i forskriften. Gards- og bruksnummer 

har endret seg mye siden vernet i 1989. Derfor foreslås det en del endringer i lista over berørte 

eiendommer i forskriften for Atnoset naturreservat. Vi har laget to endringsforskrifter hvor dette er 

de viktigste endringene: 

 

Atnoset naturreservat 

• Gnr/bnr 31/1, 31/3 og 31/41 fjernes fra i lista over berørte eiendommer i Rendalen 

kommune. 

• Gnr/bnr 13/77, 17/6 og 19/25 fjernes fra i lista over berørte eiendommer i Stor-Elvdal 

kommune, mens gnr/bnr 17/1, 19/48, 19/197 legges til.  

• Arealet endres fra ca. 8 500 dekar til ca. 6650 dekar. 

 

Hanestadvola naturreservat 

• Til formålsparagrafen tilføyes følgende (i kursiv tekst): Formålet med naturreservatet er å 

bevare et stort naturområde med interessante geologiske formasjoner samt stor variasjon i 

barskog- og myrtyper, med innslag av gammelskog, rike bekkedrag og sørberg som har 

særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder en rekke sjeldne og sårbare 

sopp- og lavarter. 

• Gnr/bnr 19/197 i Stor-Elvdal kommune legges til i lista over berørte eiendommer. 

• Arealet endres fra ca. 24 435 dekar til ca. 26 170 dekar. 

• I § 4 legges følgende punkt til: Rydding og vedlikehold uten standardheving av traktorveger som 

er vist på vernekartet. 

• I § 5 b tilføyes følgende setning (i kursiv tekst): bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

er forbudt, unntatt på eksisterende stier og traktorveger. 

• I § 6 legges følgende punkt til (i kursiv tekst): Nødvendig motorferdsel i forbindelse med 

skogsdrift på bakenforliggende områder på traktorveg markert på vernekartet. 

 

Eksisterende verneforskrifter, forslag til endringsforskrifter og nytt kart for Hanestadvola 

naturreservat 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 Rendalen og Stor-Elvdal kommuner 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. 
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Med hilsen 

 

Vebjørn Knarrum (e.f.) 

avdelingsdirektør 

  

 

Erica Neby 

seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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