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Frivillig vern av skog - forslag om utvidelse av Skasberget naturreservat i 

Grue kommune - anmodning om uttalelse 

Skogvern etter naturmangfoldloven skal sikre et økologisk representativt og sammenhengende 

nettverk av viktige leveområder for naturmangfoldet i norske skogøkosystem. Andelen vernet skog i 

Norge har økt betraktelig de siste 20 årene, men fremdeles er dagens skogvern bare knapt 

halvparten av målet om 10 prosent skogvern som Stortinget har vedtatt. Når det gjelder vern av 

produktiv skog var ca. 3,5 prosent vernet i hele landet per desember 2018. All skog i det foreslåtte 

utvidelsesområdet av Skasberget naturreservat er produktiv skog. 

 

Frivillig vern av skog innebærer at skogeiere tilbyr staten vern av sin skog. Miljøvernmyndighetene 

sørger for at det blir gjennomført naturfaglige registreringer for å kartlegge eventuelle verneverdier, 

og vurderer om de tilbudte områdene er av verneinteresse. Dersom dette er tilfelle, gjennomføres 

det forhandlinger med grunneiere om avgrensing av et eventuelt verneområde, om forskrifter som 

skal gjelde og om økonomisk erstatning for et eventuelt vern. Dersom grunneierne og staten 

kommer frem til en avtale, vil et verneforslag for området gjennomgå vanlig saksbehandling i tråd 

med naturmangfoldlovens bestemmelser. 

 

Tilbud fra grunneierne og avtale med disse 

Arealet som Skasberget naturreservat nå foreslås utvidet med ble opprinnelig tilbudt for frivillig vern 

i forbindelse med opprettelsesprosessen av Skasberget naturreservat, det vil si allerede i 2012. 

Basert på daværende tilgjengelige naturfaglige registreringer ble store deler av tilbudsområdet 

takket nei til, siden inngrepssituasjonen, alderen på skogen og funnene av arter tilsa at det var for 

lave verneverdier på dette arealet. I etterkant av opprettelsen av Skasberget naturreservat i 2016, 

ble det gjort en ny naturfaglig registrering av skogen i utvidelsesområdet, hvor en god del flere 

artsfunn ble registrert. De nye opplysningene, i tillegg til ekstra fokus på vern av store arealer med 

produktiv skog på høy bonitet i søndre Hedmark, førte til at vi nå foreslår en utvidelse av Skasberget 

naturreservat. Det må imidlertid påregnes noe restaureringsarbeid, først og fremst knyttet til den 

tette granskogen og grøftede myrer. Hogstarealene som ligger innenfor utvidelsesområdet er ikke 

plantet i etterkant av hogst. 

 

Den nye naturfaglige rapporten konkluderte med at utvidelsesområdet er lokalt verneverdig, men at 

det finnes flere kjerneområder med høyere naturverdier. Disse naturverdiene er først og fremst 
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knyttet til gammel granskog, død ved, rik bakke og fuktskog. Av rødlistearter er det registrert 

gubbeskjegg (NT), blanknål (NT), sukkernål (NT), meldråpelav (VU) og grankransmusserong (EN). 

 

Det vil bli gjennomført forhandlinger med de fire grunneierne i løpet av juni 2019, og avtalen om 

vern forventes å bli signert i løpet av høringsperioden. 

 

Varsling om oppstart av verneprosess 

I samsvar med naturmangfoldlovens saksbehandlingsregler ble det 29. mars 2019 varslet oppstart 

av prosessen med å utvide Skasberget naturreservat. Vi mottok 10 kommentarer til 

oppstartsvarselet: 

 

1. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard kunne ikke se at planen 

kommer i konflikt med registrerte forekomster av mineralske ressurser. Ut ifra foreliggende 

informasjon kunne de heller ikke se at planen medfører uttak av masser som vil omfattes av 

mineralloven. 

2. Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) sa at dagens verneforskrift for Skasberget 

naturreservat innebærer et forbud mot sykling på eksisterende stier. Ved en utvidelse av 

reservatet må et slikt forbud begrunnes. 

3. Nord-Østerdal Kraftlag AS opplyste om at de ikke har nett i dette området. 

4. Riksantikvaren viste til fylkeskommunens uttalelse. 

5. Eidsiva Nett AS skrev at de har elektriske anlegg i området og at det er viktig at nødvendig 

drift, vedlikehold og fornyelse kan utføres. De påpeker også at tilknyttet bruk av motoriserte 

kjøretøy må tillates. Alt arbeid må kunne skje uten dispensasjonssøknad i forkant. 

6. Statnett SF har ikke anlegg eller planer om anlegg i nærheten av området og hadde derfor 

ingen merknader. 

7. Språkrådet hadde ingen merknader til den fortsatte bruken av Skasberget naturreservat. 

8. NVE fant ingen konflikter knyttet til deres ansvarsområder. 

9. Hedmark fylkeskommune hadde ingen merknader til verneforslaget. 

10. Landbruksdirektoratet hadde et generelt innspill til alle verneprosesser som kort sagt gikk ut 

på at all landbruksvirksomhet må ivaretas i verneforskriftene. 

 

Våre kommentarer til uttalelsene ovenfor 

Angående sykling på eksisterende stier i reservatet så ønsker vi å presisere at dette er lov på stien 

Finnevegen og på Rognbakkmyrvegen som er markert på eksisterende vernekart. I det nye forslaget 

til verneforskrift har vi foreslått at sykling tillates på eksisterende stier, traktorveier og skogsbilveier 

som ikke går over myrer. 

 

Når det gjelder elektriske anlegg og Eidsiva Netts uttalelse så har vi prøvd å kontakte dem for å få en 

avklaring av behovet for åpninger i verneforskriften knyttet til drift, vedlikehold og oppgradering av 

sambandsmasten med tilhørende luftlinje som de har i eksisterende reservat. Vi har foreslått noen 

nye punkter i forslaget til verneforskrift som åpner for drift og vedlikehold, samt nødvendig 

istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg og motorisert ferdsel i 

forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Vi har også tatt med at det etter 

søknad kan gis dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, 

oppgradering og fornyelse av eksisterende energi- og kraftanlegg. Det er ikke aktuelt å åpne for at 

det skal være direkte tillatt med motorisert ferdsel knyttet til planlagte tiltak slik som drift, 

vedlikehold og oppgraderingsarbeider på elektriske anlegg. Det sistnevnte skal ha blitt avklart på 

departementsnivå tidligere. 
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Verneforslaget 

I samsvar med saksbehandlingsreglene i naturmangfoldloven § 43 fremmer Fylkesmannen forslag om 

utvidelse av Skasberget naturreservat med ca. 1480 dekar. Totalarealet for reservatet vil da bli ca. 

4180 dekar. Nærmere opplysninger om området går frem av vedlagt rapport og av kart som viser 

beliggenheten og avgrensningen av området. Utvidelsesområdet foreslås fredet som naturreservat, 

jf. naturmangfoldloven § 37. 

 

Vedlagt følger også et forslag til revidert forskrift for hele Skasberget naturreservat. Forslaget er 

relativt lik eksisterende forskrift, men vi har oppdatert arealet og bestemmelser knyttet til større 

arrangementer, sykling, ridning og el-anlegg. Se alle endringene i vedlagt forskrift. Forslaget til 

forskrift innebærer i hovedsak at hogst av skogen i området, motorferdsel i utmark og nye tekniske 

inngrep som bygging av nye veier og oppføring av nye bygninger blir forbudt. Jakt, fangst, fiske, 

beiting, bærsanking, vedlikehold av el-anlegg og stier, sykling og ridning på stier og veier, samt 

uttransport av storvilt er foreslått tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.  

 

Fylkesmannen ber om eventuelle merknader til forslaget om utvidelse av Skasberget 

naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 23. 

juli 2019. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Vebjørn Knarrum (e.f.) 

avdelingsdirektør 

  

 

Erica Neby 

seniorrådgiver 
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