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Teamsmøte 11. mai 2021



Møteprogram
Tid tema

10.00 Velkommen til møtet – presentasjon av tema v/Gry Tveten Aune

10.00 Presentasjonsrunde

10.15 Øvre Forra naturreservat v/Hilde Ely-Aastrup

• Tilbakeblikk

• Utfordringer – motorferdsel og sykling

• Dagens forskrift – forskjellig fra moderne forskrifter

• Oppdrag revisjon av verneforskriften

• Hva ønsker vi avklaringer på?

• Oppstartsmelding

• Prosessen framover

10.45-11.30 Åpent for innspill, spørsmål og drøftinger



Oppdrag og målsetting for revisjonsarbeidet

Oppdraget: En revisjon av forskriften for Øvre Forra naturreservat kan 
gjennomføres som en del av arbeidet med oppdraget bevaring av verdifull natur. 

Målsettingen: Den nye verneforskriften skal, på en bedre måte enn den gamle, 
bidra til å bevare verdifull natur i Trøndelag fylke. Bestemmelsene for Øvre Forra 
naturreservat skal harmoneres med bestemmelsene som gjelder for tilgrensende 
naturreservater.



• 1960 – 1986 (ca.) Kampen om Forra

• 1978 FMs utkast til verneplan 
våtmarker

• 1986 Forra vedtatt som varig vernet 
vassdrag

• 1986 Miljøverndepartementet 
godkjente verneforslag for Øvre Forra 
naturreservat som gikk på høring

• 1990 Vernevedtak Øvre Forra NR

• 2003 Flerbruksplan Frolfjellet

• 2011 Oppstart forvaltningsplan

• 2015 Forvaltningsplan godkjent

• 2011 Grønningen NR opprettet 

• 2014 Feren NR opprettet

Tilbakeblikk



Formålet med fredningen er å 

bevare et stort og særpreget 

myrlandskap med en naturskjønn 

elvestrekning og å verne om det 

spesielt rike og interessante 

fuglelivet, vegetasjonen og annet 

dyreliv som naturlig er knyttet til 

området.

Forra ved Sillermoen. Foto Vegar Wold.

Verneformålet for Øvre Forra NR



I 2002 fikk Øvre Forra Ramsar-status som et internasjonalt viktig våtmarksområde, etter 

følgende kriterier:

1) Et stort representativt myrområde med mange forskjellige utforminger av myr.

2) Området har flere internasjonalt truede arter (IUCN Red List).

3) Området har stedvis kalkrik geologi og stor diversitet av naturtyper, noe som gir   

leveforhold for et høyt antall fuglearter. 

4) Området innehar svært verdifulle hekkeområder for vadefugl.

Øvre Forra naturreservat – et Ramsarområde



Foto: SNO

Utfordringer



Eks. på forskrift NR 2020

• Sykling er forbudt utenfor 

eksisterende veier og stier vist på 

kart i forvaltningsplan.

• Motorferdsel til lands og til vanns 

er forbudt, herunder landing og 

start med luftfartøy.

• Bruk av naturreservatet til større 

arrangementer er forbudt.

Feren NR 2014

• Utenom eksisterende veger/stier er 

bruk av sykkel og hest og kjerre 

forbudt.

• Motorferdsel til lands og til vanns 

er forbudt, herunder landing og 

start med luftfartøy.

• Bruk av naturreservatet til 

idrettsarrangementer eller andre 

større arrangementer er forbudt.

Forskjeller i verneforskriftene

Grønningen NR 2011

• Bruk av sykkel, hest og kjerre 

utenom eksisterende veger er 

forbudt.

• Motorferdsel til lands og til 

vanns er forbudt, herunder start 

og landing med luftfartøy.

• Bruk av naturreservatet til 

teltleirer, idrettsarrangementer 

eller andre større 

arrangementer er forbudt.

Verneforskriften for Øvre Forra NR har ingen av disse punktene



Øvre Forra NR har bare to: 

• Felling av vilt som forårsaker vesentlig 

skade, i samsvar med viltlovens 

bestemmelser og forskrifter

• Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til 

godkjent skjøtselsplan, eller når formålet 

med fredningen krever det.

Moderne forskrifter (Grønningen og 
Feren) har mange, f.eks. om:

• Øvingsvirksomhet

• Utfrakt av felt elg

• Istandsetting av kulturminner

• Hogst av etablerte plantefelt

• Tiltak i forb.m. vilt og fisk

• Bruk av terrengkjøretøy barmark for 
reindrift

• Flere tiltak for reindrift

• Ved til hytter

• Oppkjøring av skiløype osv.

Fort. Forskjeller i verneforskriftene

Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:



Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

• Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og 
forvaltningsøyemed.

• Tradisjonell slått og beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund.

• Sanking av bær og matsopp.

• Jakt på hjortedyr, hønsefugl, hare, rev og mink i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

• Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt.

• Bruk av nedfalt virke og tørre kvister til bål på stedet. Tørre trær på rot må ikke hogges.

• Vedlikehold av hytter, seterhus og naust innen reservatet.

• Uttak av tømmer til vedlikehold av seterhus og trevirke til ved og gjerdestolper for eget bruk på setrene i verneområdet.

• At hytteeiere innen området fortsatt kan få utvist ved fra skogforvaltningen til eget bruk på hyttene.

• Reindriftsutøverens rett til brensel og trevirke til gammer, koier, teltstenger og avbindingsgjerder som er nødvendig for driften; 
likevel slik at plasseringen av slike innretninger skjer i samråd med forvaltnings myndigheten.

• Hogst i medhold av godkjent skjøtselsplan i to områder merket B på kart.

• Gjødsling av setervoller.

Generelle unntak fra vernebestemmelsene



2015 brev til Miljødirektoratet – vi påpekte følgende:

• Ingen forbud mot motorferdsel

• Ingen begrensninger for bruk av sykkel

• Betydelige forskjeller på bestemmelsene for brukere av området når grensen 
krysses til et annet naturreservat. Vi ønsker harmonisering av 
vernebestemmelsene for de nærliggende naturreservatene.

2020 (november) brev til Miljødirektoratet 

• vi framholdt behovet med de samme argumentene

2021 (mars) svar fra Miljødirektoratet 

• med oppdrag om å starte en revisjonsprosess av verneforskriften for Øvre Forra 
naturreservat

FM bedt om oppdrag om revisjon av forskrift



Grenseendringer?



Oppstartmelding

• Målsetting for revisjonsarbeidet

• Bakgrunnen for revisjon av verneforskriften

• Kort beskrivelse av Øvre Forra naturreservat 

• Verneverdier og verneformål

• Ramsarstatus

• Brukerinteresser

• Reindrift - sauenæring

• Friluftsliv – stier og tilrettelegginger

• Hytter og setervoller

• Forskning og skjøtsel

• Tidsplan



Prosessen framover (skisse)

tid tiltak

1. juni Utsending av oppstartsmelding

1. september Åpent møte – drøfte første utkast til ny verneforskrift

10. september Sende forslag til ny verneforskrift for sjekk hos MDIR

6 uker Høring

Etter høring Sende tilrådning til ny verneforskrift til Miljødirektoratet

Etter vedtak ved 
kgl.res.

Revidere forvaltningsplanen


