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Revisjon av verneforskriften for Øvre Forra naturreservat 
- Teams-møte for oppstart av prosessen med forskriftsrevisjon 

 

• Gry Tveten Aune åpnet og ledet møtet.  

• Alle deltakerne presenterte seg og nevnte deres tilknytning til Øvre Forra NR. 

• Hilde Ely-Aastrup gikk gjennom en presentasjon om Øvre Forra naturreservat med 

nærliggende verneområder. Følgende temaer ble kort omtalt: 

o Tilbakeblikk på vernehistorien  

o Verneformålet for Øvre Forra naturreservat 

o Ramsarstatus 

o Utfordringer – motorferdsel, sykling m.m. 

o Forskjeller i verneforskriftene for de tre nærliggende naturreservatene 

o Avklaringer – grenseendringer (ta ut p-plassen i Heståsdalen), ikke aktuelt med 

sammenslåing av nærliggende verneområder    

o Hva oppstartsmeldingen vil inneholde 

o Skisse til tidsplan for prosessen med forskriftsrevisjon  

• Etter presentasjonen ble det åpnet for innspill:  

o Det kom innspill om å vurdere hvordan forskriften/forvaltningen skal forholde seg til 

arrangementer som 10-på-topp og O-løp, arrangementer som det sannsynligvis ikke 

blir færre av etter hvert og som medfører slitasje. 

▪ Hva som inngår i definisjonen «større arrangementer», må avklares 

underveis (om ikke før, så i forvaltningsplanen). 

o I presentasjonen om oppstartsmeldingen, var denne brukerinteressen nevnt: 

Reindrift og sauenæring. Dette bør rettes til reindrift og beitenæring, da det også kan 

være andre husdyr som beiter i området. 

▪ Ja, tas til følge. 

o Utenfor større verneområder kan det legges til rette for næringsutvikling – f.eks. 

stimulere til naturbasert verdiskaping i tilknytning til verneområdene. 

▪  Øvre Forra er Norges største naturreservat på land, og er større i areal enn 

de minste nasjonalparkene våre. Men, siden Øvre Forra NR har mye myr som 

er en sårbar naturtype mhp slitasje, er det ikke et mål å øke antallet 
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besøkende, noe verneformen nasjonalpark sannsynligvis ville ført til. Ingen 

nasjonalparker i dag er Ramsarområder, slik at Øvre Forra passer dårlig inn i 

NP-modellen og bør fortsatt være et naturreservat.  

 

Vedlegg: Presentasjonen for oppstart av prosessen: Revisjon av verneforskriften for Øvre Forra 

naturreservat 

 

 

 

 

 


