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Offentlig høring av forslag til utvidelse av Blåberget naturreservat/
Geavstoaivvi luonddumeahcci i Bardu kommune
Med dette sendes forslag om utvidelse av Blåberget naturreservat/Geavstoaivvi luonddumeahcci på
høring jf. naturmangfoldloven § 43. Området ligger i Bardu kommune, ca. 9 km øst for Setermoen og
øst for eksisterende deler av naturreservatet.
Frist for å gi uttalelse i saken er mandag 1. juli 2019. Sametinget har bedt om ekstra frist, den settes
til 9. august, og deres uttalelse bes da sendt til Fylkesmannen med kopi til Miljødirektoratet.
Verneforslaget (grenseutvidelse) sendes på høring til berørt grunneier, nabo, rettighetshavere,
kommunen, fylkeskommunen, statlige etater, næringsorganisasjoner og ideelle organisasjoner
lokalt, i fylket og på sentralt nivå. Se vedlagte liste. Høringen bekjentgjøres i Nye Troms og Norsk
Lysingsblad.
Området er privateid og er basert på frivillig vern og avtale med grunneier. Ved frivillig vern blir
erstatningsbeløp, avgrensning (og vernebestemmelser) avklart før vernesaken vedtas. Aktuell
grunneier har akseptert verneforslaget, men har i oppstartmeldingen gitt et innspill om ønske om
skjøtsel av et spesifikt areal. Rettighetshaver innenfor reindrift og Sametinget har ikke bedt om
konsultasjon på dette tidspunkt.
Kommuneplanstatus for området er landbruks-, natur, frilufts- og reindriftsområde (LNFR). Området
omfattes delvis av to hensynssoner, hensynssone for naturmiljø og biologisk mangfold, og
hensynssone for landbruk.
Statlige føringer
I Stortingsmeldingen Natur for livet (Meld. St. 14 (2015 – 2016)) med innstilling 294 S fra Energi - og
miljøkomiteen, understrekes betydningen av skogvern og at arbeidet med skogvern skal videreføres.
Stortinget ber regjeringen sette et mål om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid
skog til 10 % av skogarealet. I en ny rapport (Evaluering av norsk skogvern 2016) fra Norsk institutt
for naturforskning, analyseres manglene ved skogvernet. Den er derfor et viktig grunnlag i det videre
skogvernarbeidet.
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Formålet med skogreservat etter naturmangfoldloven er å bevare områder med truet, sjelden og
sårbar natur av ulike skogtyper, og i tillegg representativ skognatur, med tilhørende plante- og
dyreliv. I de fleste områder opptrer sjeldne og truete arter.
Utvidelsen av Blåberget domineres av eldre løvskog av gråor-heggeskog i li og av høgstaudebjørkeskog i li. Det er god variasjon i vegetasjonen med relativt god arrondering. Utvidelsen tilfører
eksisterende naturreservat nye naturtyper som rik sumpskog og rik myr, og nye arter. Det er en
målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.
Området ligger på høy bonitet og inkluderer lavtliggende områder. Flere av skogtypene dekker
mangler i skogvernet i Troms.
Miljøkvaliteter i området er kartlagt av fagbiologer fra BioFokus, fra Norsk Institutt for Naturforskning og av Naturkonsulenten i 2005 og 2006. Området er ut fra naturfaglige kriterier gitt
verneverdi *** i en skala fra 0 - ****.
Fagbeskrivelse for Blåberget finnes på www:http://borchbio.no/narin.no. De øvrige rapportene
finnes på Fylkesmannens hjemmeside www.fylkesmannen.no/tf knyttet til høringssaken. Det vises
også til vedlagte høringsdokument. Fylkesmannen mener at kartleggingen fra 2005 og 2006 gir et
godt faglig grunnlag også for utvidelsen.
Hva innebærer utvidelsen
Forslaget om utvidelse av Blåberget naturreservat/Geavstoaivvi luonddumeahcci er på 255 dekar.
Om det blir vernevedtak, vil det nye naturreservatet bli på i alt 907 dekar. Naturreservatet vil da
bestå av tre separate deler. En utvidelse vil få konsekvenser for bruk og utnyttelse av det nye arealet.
Verneformålet tilsier at skogen skal gis fri utvikling uten hogst eller fjerning av døende og døde trær.
Tiltak som medfører endringer i naturmiljøet vil være forbudt, slik som økonomisk motivert
skogskjøtsel, grøfting, bygging, nydyrking og lignende. Generelt kan det imidlertid gjøres enkelte
lokale tilpasninger som unntak fra vernebestemmelsene, eller det kan gis adgang til dispensasjon i
spesielle angitte tilfeller. Eiendomsretten, herunder jakt og fiske videreføres som nå. Grunneier har
fortsatt eiendomsretten til området, men får vesentlige innskrenkninger i sin råderett.
Saksgang til nå
Utvidelsesområdet ble kartlagt i 2005 – 2006 av NINA, Biofokus og Naturkonsulenten. Oppstart for
utvidelsen ble meldt i brev 13.3.2019 fra Fylkesmannen til kommunen, fylkeskommunen,
grunneierne og lokale, regionale og sentrale parter. Oppstart ble samtidig kunngjort i avisa Nye
Troms. Det kom inn 9 innspill og kommentarer til meldingen om oppstart. Forut for
oppstartmeldingen var Sametinget kontaktet, og berørt reinbeitedistrikt kontaktet om behov for
konsultasjon og nedsetting av arbeidsutvalg. De så ikke behov for konsultasjon på dette tidspunkt.
Høring
Høringen omfatter vernekart med forslag til ny avgrensning som er en utvidelse på 255 dekar av
eksisterende naturreservat (vernekart). Utvidelsen ligger på gnr 22 bnr 6 i Bardu. I tillegg høres en
endring i verneforskriften ved tilføying i § 7 l) og n).
For øvrig er ikke verneforskriften til høring. Verneforskriften vedtatt 1.12.2017 er tenkt å gjelde også
for det nye arealet med unntak av endringen i § 7 l) og n). Se lenken til gjeldende forskrift:
https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1899
I innspill fra grunneier mars 2019 har det kommet ønske om skjøtsel på et område på 6.4 dekar som
i AR5 kart er oppført som Fulldyrka jord. Dette arealet inngår i hensynssone landbruk i kommuneplanens arealdel 2018 - 2030. Fylkesmannen åpner for høring av en endring ved tillegg i vernefor-
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skriftens § 7 n) og l) for arealet på 6.4 dekar. Fylkesmannen foreslår at det blir adgang til å søke om
dispensasjon til skjøtsel av 6.4 dekar som vist på vernekart, og adgang til å søke om nødvendig
motorferdsel i den forbindelse. Fylkesmannen ønsker det tidligere dyrka arealet inkludert av hensyn
til arrondering og muligheten til å få med rik sumpskog og rik krattkledd myr som ligger nedenfor
dette arealet.
Dette høringsbrevet sendes til grunneiere, rettighetshavere, Bardu kommune, fylkeskommunen,
statlige etater, næringsorganisasjoner og ideelle organisasjoner lokalt, i fylket og på sentralt nivå – se
vedlagte liste.
Videre saksgang
Etter høring, vil Fylkesmannen sammenfatte og vurdere innkomne uttalelser til avgrensingen og gi
sin tilrådning til Miljødirektoratet, som forbereder saken for Klima – og miljødepartementet.
Departementet fremmer saken for Kongen i statsråd som eventuelt vedtar utvidelse av
naturreservatet. Høringen og behandlingen i Miljødirektoratet og departementet kan innebære at
det blir gjort enkelte mindre tilpasninger i verneforslaget.
Høringsuttalelse kan gis til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø, eller som
elektronisk post til fmtfpost@fylkesmannen.no, eller via Fylkesmannens hjemmeside, med egen
knapp for høringer.
Frist for å gi uttalelse til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, er mandag 1. juli 2019.
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fagkoordinator
Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:





Forslag til avgrensning (vernekart)
Høringsdokument
Adresseliste

Liv G. Mølster
seniorrådgiver

