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Uttalelse vedrørende oppstart av verneprosess for Turtroa og 
Kildeøyene i Åmot kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 11. juni 2018. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Fylkesmannen i Hedmark fremmet forslag om vern av naturreservat av to områder i 
Åmot kommune; Kildeøyene nord for Rena sentrum på ca. 280 dekar og Turtroa på ca. 
1060 dekar som ligger ca. 15 km nord for Osensjøen. 
 
Uttalelse fra DMF 
Mineralressurser er ikke-fornybare naturressurser og en langsiktig forvaltning av disse 
ressursene er derfor viktig. Dersom ressursene bygges ned eller båndlegges på en 
annen måte, er de i mange tilfeller utilgjengelig i overskuelig framtid. Mineralressurser 
representerer store verdier. Utvinning av denne type ressurser gir grunnlag for annet 
næringsliv. 
 
Kildeøyene 
Rett utenfor planavgrensningens østre side er det ifølge kartdatabasene fra Norges 
geologiske undersøkelser (NGU) registrert en lokal ressursforekomst. Ressursen 
strekker seg ut og berører en liten del av øya som ligger lengt øst. Ressursen er 
registrert som en breelvavsetning av grus og er vurdert som en lite viktig. Store deler 
av ressursen er i dag også bebygd og vi kan derfor ikke se at området kommer i konflikt 
med verneinteressene. 
 
Turtroa 
I dette området er det ifølge kartdatabasene til NGU ikke registrert viktige mineralske 
ressurser innenfor det omsøkte verneområdet. 
 
Dersom ny kunnskap i framtiden viser at det fins viktige forekomster av mineralske 
ressurser i verneområdene, må eventuell uttak av disse forekomstene vurderes 
konkret i hver enkelt tilfelle ut fra den generelle dispensasjonsbestemmelsen i 
naturmangfoldloven § 48. Denne lyder ‘Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra 

Leiv Erikssons vei 39 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 



 

 

et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlig 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig.’ 
 
DMF har ingen merknader til oppstart av verneprosess for Turtroa og Kildeøyene i 
Åmot kommune. 

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Dragana Skjøstad                                                      Kristine Bye 

Seksjonsleder rådgiver  
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