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Grunneiere, kommuner og andre høringsparter 
 
  
 
 

  
 

Frivillig vern av skog - opprettelse av elleve nye naturreservat i Hedmark 
og Oppland 

Som et ledd i arbeidet med frivillig vern av skog, ble det i dag ved kongelig resolusjon vedtatt å 
opprette elleve nye naturreservater i Innlandet. Disse er: 
 

1. Nekfallet naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark 
2. Gålaskarven naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark 
3. Gitvola og Nordre Kletten naturreservat i Åmot kommune, Hedmark 
4. Kildeøyene naturreservat i Åmot kommune, Hedmark 
5. Turtroa naturreservat i Åmot kommune, Hedmark 
6. Nordhuehøgda naturreservat i Elverum kommune, Hedmark 
7. Skuta naturreservat i Nord-Odal kommune, Hedmark 
8. Brenninga naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark 
9. Sigridbrenna naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark 
10. Islandselve naturreservat i Sør-Aurdal kommune, Oppland 
11. Øystre Slidreåne naturreservat i Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner, Oppland 

 
Vedlagt følger en kopi av den kongelige resolusjonen, en kopi av verneforskriftene og en kopi av 
vernekartene for naturreservatene. Dere finner også foredraget til kongelig resolusjon på Klima- og 
miljødepartementets hjemmesider og på Fylkesmannens hjemmeside: fylkesmannen.no/Innlandet. 
De som ønsker seg en papirkopi av vernekartet kan henvende seg til oss. Alle grunneiere har fått 
tilsendt vedtaksdokumentene på papir i tillegg til eventuell e-post. 
 
Det er inngått en avtale mellom de private grunneierne og staten om erstatning for økonomisk tap 
som følge av vedtaket. Erstatningen anses derfor som avgjort.  
 
Vernet vil bli tinglyst som heftelse på de berørte gårds- og bruksnumrene. Dersom det er feil i de 
gårds- og bruksnumrene som er oppgitt i verneforskriftene, ber vi om å bli underrettet om dette så 
snart som mulig. 
 
Knekkpunktene for grensene for naturreservatene vil bli merket opp i marka. Grunneier blir varslet 
før oppmerking i marka finner sted. 
 



  Side: 2/2 

Vi ber Rendalen kommune, Stor-Elvdal kommune, Åmot kommune, Elverum kommune, Nord-Odal 
kommune, Åsnes kommune, Sør-Aurdal kommune, Vestre Slidre kommune og Øystre Slidre 
kommune om at aktuelle kommunale organer blir underrettet om vedtaket. Vi gjør også 
oppmerksom på § 2 i verneforskriften der det fremgår at kart og verneforskrift for naturreservatet 
oppbevares i kommunen. 
 
Dersom ikke annet er nevnt i verneforskriften, gjelder bestemmelsene i viltloven, lakse- og 
innlandsfiskeloven og motorferdselloven. 
 
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet for naturreservatene. 
Eventuelle spørsmål vedrørende forvaltning kan derfor tas opp med Miljødirektoratet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Vebjørn Knarrum (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Erica Neby 
seniorrådgiver 
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Vedlegg: 
Brev til Fylkesmennene fra Klima- og miljødepartementet 
Kongelig resolusjon av 21. juni 2019 
Vedtatte forskrifter Hedmark og Oppland 
Vedtatte vernekart Hedmark og Oppland 
 
 
 


