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Grytdalen naturreservat - høring av forslag til forvaltningsplan 

Med dette kunngjøres det at Fylkesmannen i Trøndelag sender forslag til forvaltningsplan for 

Grytdalen naturreservat i Orkdal og Agdenes kommuner på høring. 

 

Bakgrunn 

Grytdalen naturreservat ble fredet som naturreservat ved kgl. res. av 4. desember 1992, utvidet i 

2006 og sist utvidet ved kongelig resolusjon av 12. desember 2014. Verneområdet har nå et areal på 

41005 dekar.  

 

Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde med gammel naturskog med mange 

truete og sjeldne arter knyttet til slik skog. Området er et typeområde for naturtypen i regionen og er 

egenartet på grunn av sin størrelse. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt 

tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.  

 

Hjemmel for å utarbeide en forvaltningsplan for Grytdalen naturreservat finnes i verneforskriften § 

10. I henhold til denne bestemmelsen kan det utarbeides forvaltningsplan med nærmere 

retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere 

retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

En forvaltningsplan for området skal gi retningslinjer for forvaltningen av verneområdet med 

utgangspunkt i verneforskriften. Forvaltningsplanen kan også foreslå tiltak for skjøtsel og 

tilrettelegging for bruk, slik at verneverdiene i området blir best mulig ivaretatt.  

 

Det er viktig å presisere at en forvaltningsplan ikke skal åpne for ny vurdering av verneforskrift eller 

grensedragning, men skal utfylle forskriften og være en veileder for å få til god forståelse av ulike 

paragrafer, særlig på områder der det må brukes skjønn i forvaltningen. 

 

Organisering av forvaltningsplanarbeidet 

Fylkesmannen i Trøndelag (forvaltningsmyndighet) er ansvarlig for å utarbeide forvaltningsplanen. I 

brev av 14. mai 2018 kunngjorde Fylkesmannen oppstart av forvaltningsplanarbeidet. Den 24. mai 

2018 var det orientering om forvaltningsplanarbeidet på Songli. På dette møtet ble det bestemt at 

det skulle oppnevnes en referansegruppe i tilknytning til forvaltningsplanarbeidet. Denne 

referansegruppen har hatt slik sammensetning: 
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Naturvernforbundet i Orklaregionen v/Kjetil Kroksæter, Orkla JFF v/Geir Håvard Ingdal, Grytdalens 

venner v/Steve Halsetrønning og Øyvind Solligård og Orkdal fjellstyre v/Anders Husdal. 

 

Det har vært en befaring og ett møte i referansegruppa så langt. I tillegg tas det sikte på ett møte i 

forbindelse med oppsummeringen av høringen av forslag til forvaltningsplan. Når uttalelser fra 

høringsprosessen er bearbeidet er det Fylkesmannen i Trøndelag som til slutt godkjenner den 

endelige forvaltningsplanen for Grytdalen naturreservat.   

 

Høring av forvaltningsplanen 

Forvaltningsplanen er kun utarbeidet digitalt og finnes på lenken 

https://fpnv.naturbase.no/Plan/View?naturvernId=VV00001423.  

 

Uttalelser til forvaltningsplanen sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer. 

Som e-post sendes innspillet til: fmtlpost@fylkesmannen.no. Frist for innspill er den 9. desember 

2019.  

    

Den vedlagte adresselisten viser hvem som er mottakere av dette brevet. Dersom dere ser at 

berørte parter ikke har blitt fanget opp ber vi om tilbakemelding på dette slik at berørte parter får 

mulighet til å komme med innspill til forvaltningsplanen.  
 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Gry Tveten Aune (e.f.) 

Seksjonsleder 

  

 

Jan Erik Andersen 

seniorrådgiver 

Klima- og miljøavdelingen  Klima- og miljøavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

 

 

Likelydende brev sendt til: 

Naturvernforbundet i 

Orklaregionen v/Mads Løkeland 

Emmavegen 34 7300 ORKANGER 

Institutt for biologi NTNU  7491 TRONDHEIM 

Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Sør-Trøndelag JFF Fossegrenda 26 7038 TRONDHEIM 

Orkla JFF Postboks 63 7301 ORKANGER 

NINA Postboks 5685 Torgarden 7485 TRONDHEIM 

Agdenes kommune  7316 LENSVIK 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Orkdal fjellstyre v/Anders Husdal Husdalsvegen 367 7300 ORKANGER 

Eilert Meland Ingdalen 7316 LENSVIK 

Geir Håvard og Inger Lise Ingdal Larsgården 7316 LENSVIK 

https://fpnv.naturbase.no/Plan/View?naturvernId=VV00001423
mailto:fmtlpost@fylkesmannen.no
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Songli Eiendom AS Songsjøveien 592 7320 FANNREM 

Statsbygg Postboks 8106 Dep. 0032 OSLO 

Grytdalens venner c/o Steve 

Halsetrønning 

Gjønnesvegen 19 7320 FANNREM 

 


