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Miljødirektoratet endrer grensene for Bergevika 
naturreservat, Ringsaker kommune 

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Hedmark av 21. mars 2018, der Fylkesmannen ber 
Miljødirektoratet endre grensene for Bergevika naturreservat.  
 
Bergevika naturreservat ble først opprettet i 1988.  Ved kgl.res. 12. desember 2014 ble det vedtatt 
ny verneforskrift for naturreservatet. Reservatet ble samtidig utvidet.  
 
Grensene for reservatet fremgår nå etter verneforskriften § 2 av vernekart datert Klima- og 
miljødepartementet desember 2014. Fylkesmannen har krevd grensefastsettingssak for Hedemarken 
og Sør-Østerdal jordskifterett for å få avmerket grensene. Ved grensefastsettingssaken ble det 
avdekket at grensa skjærer gjennom et areal som er opparbeidet som hage.  
 
Fylkesmannen ser ingen naturfaglig grunn til at hagen skal ligge innenfor naturreservatet. De 
foreslår derfor at grensene justeres noe slik at hagen grenses ut. Fylkesmannen har på dette 
grunnlag utarbeidet forslag til nytt vernekart i henhold til forslaget. Ringsaker kommune, som er 
eier av det aktuelle arealet, har ingen innvendinger mot endringa. Den foreslåtte endringa 
innebærer ei arealendring på mindre enn ett dekar. Det er derfor ikke nødvendig å endre det 
oppgitte arealet.  
 
Fylkesmannen tilrår samtidig at Miljødirektoratet retter bestemmelsen i § 6 andre ledd bokstav c. 
Bestemmelsen gjør unntak fra det generelle forbudet mot bruk av sykkel i naturreservatet for "bruk 
av sykkel på sti på gnr./bnr. 563/1 til eksisterende hytte på gnr./bnr. 563/4". Den aktuelle stien 
krysser imidlertid også over gnr./bnr. 563/5 og Fylkesmannen tilrår derfor at dette gårds- og 
bruksnummeret legges til.  
 
Miljødirektoratets vurdering 
Etter naturmangfoldloven § 34 fastsettes forskriften for et verneområde inkl. kartet som angir 
grensene, av Kongen i statsråd. Etter bestemmelsens sjette ledd kan imidlertid myndigheten til å 
foreta enkelte mindre endringer i en verneforskrift delegeres. Dette gjelder blant annet myndighet 
til å rette opp feil og unøyaktigheter i beskrivelsen av det berørte området, og myndighet til å 
foreta grenseendringer som omfatter mindre arealer og som ikke får nevneverdig betydning for 
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private interesser. Myndigheten etter § 34 sjette ledd der ved delegering 20. oktober 2015 lagt til 
Miljødirektoratet.  
 
Miljødirektoratet vil først bemerke at grenseendringene klart ligger innenfor vår delegerte 
myndighet. Vi legger videre til grunn at området som er opparbeidet som hage ikke har noen 
naturfaglige kvaliteter som tilsier at det bør ligge innenfor naturreservatet. Det framstår da ikke 
som hensiktsmessig at arealet ligger innenfor reservatgrensa.  
 
Som Fylkesmannen påpeker går videre stien til hytta på gnr./bnr. 563/4 over både gnr./bnr. 563/1 
og 563/5. Vi er enige i at det da er uheldig at bare den ene av disse eiendommene nevnes når 
forskriften beskriver stien det er lov å sykle på. Vi vil imidlertid bemerke at det ut i fra 
avmerkingene på kartet går to stier til hytta på gnr./bnr. 563/4, som begge går over gnr./bnr. 
563/1 og 563/5. At forskriften oppgir at stien går over de to nevnte eiendommene gir dermed ikke 
noen entydig beskrivelse av hvilken sti det er lov å sykle på. Hvilken sti det er lov å sykle på er 
imidlertid særskilt avmerket på vernekartet fra 2014. Det har derfor ikke vært tvilsomt hvilken sti 
bestemmelsen i § 6 andre ledd bokstav c viser til. Framfor å føye til gnr./bnr. 563/4 finner 
Miljødirektoratet det da mest hensiktsmessig å rette opp uklarheten i dagens forskriftstekst ved å 
stryke henvisninga til gnr./bnr. 563/1 bestemmelsen og heller henvise direkte til at stien er 
avmerket i vernekartet.  
 
Miljødirektoratet vil videre bemerke at gnr./bnr. 563/4 falt ut fra oversikten over berørte 
eiendommer da den nye verneforskriften ble vedtatt. Miljødirektoratet retter denne feilen.  
 
De berørte grunneierne har Ringsaker kommune har uttalt seg om grenseendringa i saken, og vi 
legger til grunn at også eieren av naboeiendommen har fått muligheten til å kommentere endringa 
gjennom grensegangssaken. På bakgrunn av det svært beskjedne omfanget av grenseendringa, 
legger vi til grunn at dette er tilstrekkelig høring. De øvrige endringene innebærer ingen 
realitetsendring, og vi anser derfor høring åpenbart unødvendig.  
 
På bakgrunn av det ovennevnte fastsetter Miljødirektoratet følgende forskrift: 
 
Forskrift om endring av forskrift om vern av Bergevika naturreservat, Ringsaker kommune, 
Hedmark 
Fastsatt av Miljødirektoratet med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 
mangfold (naturmangfoldloven) §§ 34 sjette ledd, delegeringsvedtak 15. juni 2018 nr. 891 og 
delegeringsvedtak 20. oktober 2015 nr. 1905. 
 

I 
I forskrift 12. desember 2014 nr. 1630 om vern av Bergevika naturreservat, Ringsaker kommune, 
Hedmark, gjøres følgende endringer: 
 
§ 2 skal lyde: 
§ 2 (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Ringsaker kommune: 558/7, 563/1, 563/4 og 
563/5. 
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Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 165 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Miljødirektoratet november 2018. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  
Verneforskriften med kart oppbevares i Ringsaker kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 
§ 6 andre ledd bokstav c skal lyde: 

c) Bruk av sykkel på sti vist på vernekartet til eksisterende hytte på gnr./bnr. 563/4. 
 
Nytt kartvedlegg til forskriften skal være: 
Vernekart Bergevika naturreservat november 2018. 
 

II 
Denne forskriften trer i kraft straks.  
 
Videre saksbehandling 
Miljødirektoratet vil kunngjøre endringsforskriften i Norsk Lovtidend. Vi ber Fylkesmannen 
kunngjøre endringene lokalt. Vi ber videre om at Fylkesmannen legger de nye grensene og det nye 
vernekartet inn i Naturbase.  
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