
Frivillig vern av skog på privat grunn. To områder på Statskog.   

Oppstart 01.03.2018. Områdebeskrivelser. 
 

Siden dette er en oppstartmelding, så er det hovedsakelig en kort oppsummering av 

naturkvaliteter som presenteres. Det vil bli mer utfyllende opplysninger i en høringsrapport. 

 

 

Honnavasslia naturreservat, utvidelse, Flatanger kommune. 

Dette er et område med boreal regnskog, som utvidelse av et reservat som også har rik 

sumpskog, generelt noe rike skogtyper og litt rikmyr. Området er i utgangspunktet noe 

høytliggende for boreal regnskog, men gullprikklav er funnet.  

Verneverdi: ** - regional. Areal:  620 da. 

 

Mefosselva, Flatanger kommune 

Område med boreal regnskog, forekomst av sterkt truede arter som trønderringlav, samt 

meandrerende elv, innslag av sumpskog og flommarkskog. Området grenser nesten til 

Beingårdsmyra naturreservat og utgjør også en del av et helhetlig landskap. Verneverdi, som 

naturtype: Svært viktig. Areal: 3054 da. 

 

 

. 

Sumpskog og flommarskoger langs elva 

 

  
Mefosselva meandrerer mye, her kantskoger på en rettstreknin 



Storvatnet, Namdalseid kommune. 
Område med en svært stor lokalitet  av boreal regnskog på vest- og sørsiden av Storvatnet, 

samt landskapsrom rundt Storvatnet. Regnskogen utgjør  ei ca 3 – 4 km lang, bratt  skogli 

mellom vatnet og fjellet. Det er også registrert regnskogarter på nordsida av vatnet. 

Verneverdi: **, regional. Areal:  7292 da 

 

 

.     

Fra vestsida (t.v.).                                              Boreal regnskog nordvest i Storvatnet.  

 

 

 

 

Gøllaustjønna-Langdalen, Namdalseid kommune 

Langdalen er et landskapsrom med flere forekomster av boreal regnskog, med i alt 5 

lokaliteter. Rundt Gøllaustjønna er det et annet landskapsrom, også med flere naturtyper, 

herunder høgstaudeskog med kalkinnslag. Området er nesten sammenhengende med 

Storvatnet. Verneverdi: **, regional. Areal: 4091 da. 

 

 

.                                

Boreal regnskog ved Jonettatjønna (t.v.). Landskapsrommet ved Gøllaustjønna, overveiende 

rik høgstaudeskog (t.h). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hjartvikfjellet, Namdalseid kommune 

Områder er svært variert med eksponering mot sør, vest, nord og øst, og går fra sjøen og i til 

snaufjell, med  både med rike og fattige naturtyper. Området er til dels svært bratt.  I alt er det 

registrert i alt 11 naturtypeområder, bl.a med boreal regnskog, høgstaudeskog – bl.a. med 

kalkinnslag, samt andre rike skogtyper som høgstaudebjørkeskog og innslag av alm. I de 

høyereliggende deler er det innslag av svært gammel furu. Verneverdi: **, regional.        

Areal: 4487 da. 

 

 

 
Utsikt mot deler av vestsida langs Statlandsvatnet 

 

 

 
 

Område med boreal regnskog, østsida mot Namsenfjorden 

 

 

 

 

Raukamlia, Indre Fosen kommune 
Bratt skråning ned mot Trondheimsfjorden, med grov skog av rik karakter, herunder med 

kalkinnslag som blåveis. Området ligger i sørboreal sone, og  utgjør en del av den samme 

naturtypen som danner grunnlaget for vernet av Kammen og Kalddalen naturreservat lenger 

øst.  Verneverdi, som en del av den helhetlige naturtypen: **, regional. Areal: 137 da.  

 



Husåstjønnbekken, Namdalseid kommune. Statskog. 
Variert område med sumpskog, flommarkskog, meandrerende bekk og elv – herunder med 

kroksjøer, og område med gammel granskog, og sjeldne arter, verdiklasse A. Taigabendellav, 

kritisk truet, er funnet i området tidligere,  men er ikke bekreftet registrert etterpå.     

Verneverdi: **, regional. Areal: 629 da. 

 

 
Flommarkskoger og sumpskog 

 

 

 

Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune 
Liten utvidelse av Finnsåsmarka naturreservat østover, som gir bedre og mer naturlig 

arrondering i enden av reservatet, og gir mer dybde i område hvor den sjeldne orkideen 

huldreblom er registrert. Finnsåsmarka er et av de viktigste kalkskogområder i Norge, med 

svært store forekomster av bl.a. orkideene marisko og flueblom. Finnsåsmarka har nasjonal 

verdi. Areal, utvidelse: Ca 12 da. 

 

 

 

 
 

Marisko i Finnsåsmarka (arkivbilde, ikke i utvidelsesområdet) 

 



 

Mariafjellet  naturreservat, utvidelse. Statskog. Lierne kommune. 

Området med svært frodig, glissen, storvokst høgstaudegranskog, delvis med kalkinnslag. 

Området er også kvartærgeologisk spesielt, med en rekke små  skarpe ravinedaler i løsmasser 

ned mot Limingen, ca 11 tallet. Området har betydelige areal med verdifulle naturtyper. 

Verneverdi **-***, regional/nasjonal. Areal: 9214 da. 

 

 

        
Mariafjellet, Limingen statskog: Glissen, grov høgstaudeskog, delvis i mange ravinedaler. 

Høstbilder, tåke 

 

Skavlan, Snåsa kommune 

Område i Snåsa med svært gammel og rik skog i den østlige delen, med kalkskogpreg, samt 

områder med gammel skog, av fuktkarakter og mye hengelav. Sentrale deler har stor dekning 

av viktige naturtyper. Verneverdi: **, regional. Areal: 3272 da. 

 

 

.       

 

Rik, svært gammel skog i øst.                             Noe sumspskog 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Skruddudalen Indre Fosen kommune 

Området med ganske høytliggende og til dels svært gammel furuskog med oseanisk preg. 

Verneverdi  **, regional. Areal: 2144 da. 

 

 
 

Overveiende et furuskogområde. 

 

Vuddudalen, Levanger kommune 

Overveiende svært bratt område ovenfor E6 i Vuddudalen, med gammels skog, rik bergrunn. 

beliggende i sørboreal sone. Området er også variert i den forstand at i flatere partier er det 

yngre skog i form av or/bjørk, samt at det i vest er noe almeskog. Området ligger i sørboreal 

sone, som er prioritert. Området betraktes som et spesialområde. Verdi: *-**,  regional/lokal. 

Areal: 324 da. 

 

 
 

Bratt, gammel skog ovenfor E 6. 



Henfallet naturreservat,  utvidelse. Tydal kommune. 
Området ligger sør for Aune og er en utvidelse nordover av Henfallet naturreservat langs elva 

Hena i en canyon-preget elvedal med bratte lisider med gammel granskog, stedvis som 

høgstaudeskog. Den varierte kløftenaturen i området er spesiell og bevaringsverdig, selv om 

skogen er betydelig påvirket av tidligere bruk. 

Verneverdi: **, regional. Areal: 529 dekar. 

 

 

 

 
Fra elvedalen langs Hena. Canyonpreget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavåa naturreservat, utvidelse, Rennebu kommune 

Utvidelsen er ei markert bekkekløft østover fra det eksisterende naturreservatet og opp til E6. 

Området har stor variasjon og mye rik vegetasjon og med viktige bekkekløftkvaliteter. 

Verneverdi:  **, regional. Areal: 126 dekar. 

 
Stavåa sett fra brua over E6. Foto: Tom Hellik Hofton 

 

Sjettenberglia naturreservat,  utvidelse, Indre Fosen kommune 

Området er en utvidelse av Sjettenberglia naturreservat vestover, og ligger nordøst for 

Storvatnet. Området utgjøres i hovedsak av ei bratt sørvendt li med rik vegetasjon i form av 

høgstaudeskog og lågurtskog av lauv og gran, herunder med noe alm. Deler er kalkskog.  

Verneverdi **, regional. Areal: 1017 dekar.         

 

 
 

Fra brattlia ved Juliuspynten. 

 

 

 

 



Vargøylia, Indre Fosen kommune 

Vargøylia ligger like nord for Sjettenberglia naturreservat like øst for Alset i Skaudalen. 

Området domineres av gammel granskog med noe bjørk, gråor, selje og rogn i et område med 

varierende topografi. Det er noe rik sumpskog langs Vargøybekken. Litt furuskog finnes oppå 

åsene/høydene.  

Verneverdi **, regional. Areal: 1737 dekar. 

 

 
Fra Vargøybekken øst for Lona 

 

Trongstadlia, Åfjord kommune 
Området ligger langs Ommunddalselva, i en ganske trang elvedal sørøst i Åfjord kommune. 

Området domineres av granskog, hvorav noe er registrert som boreal regnskog. Det er ganske 

stort innslag av bjørk, rogn og selje. En gruppe almer finnes i brattlia under Ørnreiret. I sør er 

det rasmark dominert av lauvskog, med noe gammel rogn, selje og bjørk. Stedvis har skogen 

preg av lågurtskog med liljekonvall og myske, samt også litt høgstaudeskog. 

Verneverdi: **, regional. Areal: 722 dekar.  

 

 
 



 

 

Storvika naturreservat,  utvidelse, Selbu kommune 
Området ligger vest for Storvika naturreservat og utgjør ei bratt sørvendt li ned mot 

Selbusjøen i sørboreal vegetasjonssone. Området er kalkskog med rik, godt beitet lågurtskog 

med artsrik karplanteflora og soppflora. Gran er vanligste treslag, men noe gråor-heggeskog 

inngår, samt noe furu, osp, selje og hassel. 

Verneverdi: **, regional. Areal: 77 dekar. 

 

 
Lia nedenfor Varmdal gård ned til Selbusjøen inngår i området. Foto: Jon T. Klepsland 


