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Vern av skog på Statskog SFs grunn - forslag om opprettelse/utvidelse av 
3 naturreservater - anmodning om uttalelse 
 
Bakgrunn 
St.meld. nr. 14 (2015-2016) Natur for livet legger opp til en videreføring av det langsiktige 
arbeidet med skogvern, som i all hovedsak vil skje gjennom vern av offentlig eid skog og ved 
frivillig vern av privateid skog. Stortinget ba under behandlingen av meldingen regjeringen sette 
et mål om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog til 10 % av 
skogarealet. 
 
Ved behandling av Innst. S. nr. 150 (2001-2002) gikk Stortingets flertall inn for at Statskog SFs 
arealer skal brukes aktivt for å øke skogvernet i Norge. St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens 
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand slo fast at det skal gjennomføres konkrete vurderinger av 
Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds skogarealer for å identifisere aktuelle verneområder. 
Det er gjennomført naturfaglige registreringer av en rekke skogområder på statsgrunn de senere 
årene for å kartlegge verneverdier som grunnlag for å vurdere om skogområdene er av nasjonal 
eller regional verneinteresse. Sentralt for arbeidet med de tre områdene som er aktuelle for 
vern i denne runden er rapporten: 
 
Blindheim, T., Gammelmo, Ø., Klepsland, J.T., Bendiksen, E., Laugsand, A.E. & Reiso, S. 2016: 
Naturfaglige registreringer av 12 områder fordelt på fem fylker på Statskog SFs eiendommer. 
BioFokus-rapport 2016-9.  
 
Prosess til nå 
Ved brev av 20. november 2017 meldte Fylkesmannen oppstart av en verneprosess for 3 
områder i Hedmark som ble vurdert å være aktuelle for vern etter naturmangfoldloven. Dette 
omfattet: 
 

 Tørrberget vest i Våler kommune 
 Skjeftkjølen sør for Rysjøen i Trysil kommune (utvidelse av eksisterende naturreservat) 
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 Tronkberget ved Evenstad i Stor-Elvdal kommune (utvidelse av eksisterende 
naturreservat) 

 
Fylkesmannen mottok 3 kommentarer til oppstartsvarselet. På bakgrunn av naturfaglig 
grunnlagsmateriale, opplysninger som Fylkesmannen mottok i meldingsfasen og opplysninger 
om skogtilstanden har Fylkesmannen i løpet av vinteren 2018 utarbeidet konkrete verneforslag 
for de ovennevnte områdene. Dette arbeidet har skjedd gjennom en god dialog med Statskog 
SF. 
 
Verneforslagene 
I samsvar med saksbehandlingsreglene i naturmangfoldlovens § 43 fremmer Fylkesmannen 
forslag om vern av 3 områder i Hedmark på Statskog SFs grunn. Dette omfatter: 
 

Navn Kommune Areal 
Tørrberget Våler Ca. 1 795 dekar 
Skjeftkjølen (utvidelse av eksisterende naturreservat Trysil Ca. 3 025 dekar 
Tronkberget (utvidelse av eksisterende naturreservat) Stor-Elvdal Ca. 680 dekar 

 
Nærmere opplysninger om områdene framgår av vedlagte områdebeskrivelser og karter som 
viser forslag til avgrensning av utvidelsen av områdene. Områdene foreslås vernet som 
naturreservater, jf. naturmangfoldlovens § 37. Vedlagt følger forslag til verneforskrifter som 
inneholder bestemmelsene som foreslås for naturreservatene. Forslaget innebærer i hovedsak 
at hogst av skogen i områdene, tekniske inngrep som for eksempel bygging av veier og 
oppføring av bygninger, samt motorferdsel ikke blir tillatt. Jakt, fiske, beiting, bærsanking og 
ferdsel til fots er foreslått tillatt. 
 
Fylkesmannen ber om eventuelle merknader til verneforslaget innen 30. juni 2018. 
 
Videre saksgang 
Når høringsfristen er ute, vil Fylkesmannen vurdere de innkomne uttalelsene. Dersom disse gir 
grunnlag for å endre forslaget til avgrensning eller forslaget til verneforskrift, vil Fylkesmannen 
foreslå dette overfor Miljødirektoratet. Kopi av alle høringsuttalelser vil bli oversendt 
direktoratet. Eventuelle forslag om endringer vil bli drøftet med Statskog SF. 
 
Etter sin gjennomgang vil Miljødirektoratet oversende verneforslaget til Klima- og 
miljødepartementet for sluttbehandling. Eventuelt vedtak om opprettelse/utvidelse av 
naturreservatene fattes av Kongen i statsråd. 
 
 
Med hilsen 
 
 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 
 
 
Vedlegg: Områdebeskrivelser, forslag til verneforskrifter og karter med forslag til 

avgrensninger 
 
Kopi m/vedlegg til:  Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim 
  

Kristine Schneede e.f. Ragnar Ødegaard 
miljøverndirektør seniorrådgiver 
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Adresseliste 
 
Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos 
 
Stor-Elvdal kommune, Storgata 120, 2480 Koppang 
Trysil kommune, Postboks 200, 2421 Trysil 
Våler kommune, Sentralgården, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør 
 
Eidsiva Energi, Postboks 4100, 2307 Hamar 
NHO Reiseliv Innlandet, Mjøssenteret Nord, Storgt. 150, 2390 Moelv 
Norges vassdrags- og energidirektorat – Region øst, Postboks 4223, 2307 Hamar 
Norsk ornitologisk forening avd. Hedmark, Postboks 90, 2401 Elverum 
Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep., 0033 Oslo 
Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo 
 

Elektronisk post til:     
                                                                         
Forsvarsbygg post@forsvarsbygg.no    
Glommen Skog SA firmapost@glommen.skog.no     
Hedmark Bondelag hedmark@bondelaget.no     
Naturvernforbundet i Hedmark hedmark@naturvernforbundet.no  
Hedmark Bonde- og Småbrukarlag sekr.hedmark@smabrukarlaget.no  
Hedmark fylkeskommune postmottak@hedmark.org   
Norges jeger- og fiskerforbund - Hedmark hedmark@njff.no    
Norskog firmapost@norskog.no    
Skogselskapet i Hedmark info@skogselskapet.no    
Statens vegvesen Region øst firmapost-ost@vegvesen.no   
Norsk organisasjon for terrengsykling - Hedmark hedmark@nots.no    
Forum for natur og friluftsliv - Hedmark hedmark@fnf-nett.no     

 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet postmottak@kmd.dep.no   
Kommunenes sentralforbund ks@ks.no    
Statens Kartverk post@kartverket.no    
Riksantikvaren postmottak@ra.no    
Direktoratet for mineralforvaltning mail@dirmin.no    
Norges Geologiske Undersøkelser ngu@ngu.no    
AVINOR AS post@avinor.no    
Luftfartstilsynet postmottak@caa.no    
Norges vassdrags- og energidirektorat nve@nve.no    
Statkraft SF info@statkraft.no    
Statnett SF firmapost@statnett.no    
Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene post@sprakradet.no    
Norges Bondelag bondelaget@bondelaget.no   
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no    
Norges Skogeierforbund post@skogeier.no    
Norsk Bonde- og Småbrukarlag post@smabrukarlaget.no   
Norges Naturvernforbund naturvern@naturvernforbundet.no  
Norges Jeger- og Fiskerforbund njff@njff.no    
Norsk Botanisk Forening post@botaniskforening.no   
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Norsk Ornitologisk Forening nof@birdlife.no    
Norsk Zoologisk Forening nzf@zoologi.no    
WWF-Norge wwf@wwf.no    
Den Norske Turistforening info@dnt.no    
Norges Luftsportforbund post@nlf.no    
Friluftslivets fellesorganisasjon post@frifo.no    
Friluftsrådenes Landsforbund friluft@online.no    
Norges Idrettsforbund nif-post@idrettsforbundet.no   
Norges Orienteringsforbund nof@orientering.no    
Norges handicapforbund nhf@nhf.no    
Norsk Organisasjon for Terrengsykling vernearbeid@nots.no    
Natur og Ungdom info@nu.no    
Norges Miljøvernforbund nmf@nmf.no    
Norsk Biologforening post@bio.no    
Sabima sabima@sabima.no    
Skogforsk post@skogoglandskap.no   
Norsk institutt for naturforskning firmapost@nina.no    
Institutt for biovitenskap postmottak@ibv.uio.no    
Naturhistorisk museum og botanisk hage postmottak@nhm.uio.no   
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet post@nmbu.no    
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