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Sammendrag: 
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kommune i Buskerud. På bakgrunn av tilbud om frivillig vern og naturfaglige registreringer ble formell oppstart for 
områdene kunngjort til ulike tider, april 2006, mai 2008 og februar 2011. Alle områdene har regional eller nasjonal 
verneverdi for skogvern, og ett av områdene (Helvete) har også nasjonale verdier knyttet til kvartærgeologi. De aktuelle 
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Forord 
 
 
 
Dette verneplanutkastet er et ledd i arbeidet med frivillig vern av skog. Verneplanutkastet er 
utarbeidet av Fylkesmannen i Oppland på vegne av Direktoratet for naturforvaltning. Utkastet blir 
sendt på høring til både lokale og sentrale høringsinstanser. 
 
De naturfaglige beskrivelsene er bygget på lokalitetsdatabasen for skogområder for årene 2008 og 
2009 hvor arbeidet er utført av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Biofokus og Miljøfaglig 
utredning, Prevista rapport 3-2007 om naturfaglige registreringer av skog på Opplysningsvesenets 
fonds eiendommer i Øst-Norge, Prevista rapport 4-2007 om naturfaglige registreringer av et 
skogområde langs Dokkavassdraget i Nordre Land, NINA rapport 1998 om barskogsundersøkelsene 
på Østlandet, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus rapport 1996-1 om skogområder i Øst-Norge 
registrert av Siste Sjanse, Geografisk Institutt Universitetet i Oslo rapport 4-1988 om 
kvartærgeologisk verneverdige områder i Oppland fylke, naturfaglige registreringer av bekkekløfter i 
Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag i 2007 utført av NINA, Biofokus og Miljøfaglig utredning, Rolf Y. 
Berg sin rapport fra 1975 til Miljøverndepartementet om botanisk verneverdige bekke- og elvekløfter 
i Gudbrandsdalen og Østerdalen og hans artikler i Blyttia fra 1983 om bekkekløftfloraen i 
Gudbrandsdalen, Anders Often sin rapport fra 1990 om en botanisk undersøkelse av bekkekløftene 
Sagåa og Berdøla i Sel, Geir Høitomt sin rapport fra 1995 om Odnesberga, MiS-registreringer fra 
Gausdal i 2006 og naturtyperegistreringer fra Østre Toten i 2000. 
 
Utkastet til verneforskrifter og grenser er utarbeidet av Fylkesmannen i samarbeid med grunneierne, 
og for området Selsjøen også i samråd med Fylkesmannen i Buskerud. Forskriftene bygger på maler 
fra Direktoratet for naturforvaltning, men er tilpasset grunneiernes og andre lokale behov og ønsker. 
 
 
 
 
 
Lillehammer 18. mai 2012 
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Bakgrunn 

Gjennom behandling av St.meld. nr. 25 (2002-2003)Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets 
miljøtilstand, sluttet Stortinget seg til Regjeringens innstilling om en kraftig opptrapping av 
skogvernet i Norge. Per 1.1.2012 er ca 2,5 % av den produktive skogen i Norge vernet, og dette er 
langt mindre enn andre land i Europa. St.meld. nr. 25 trakk opp viktige prinsipper og satsingsområder 
for en opptrapping av skogvernet. Blant annet at et utvidet skogvern skulle følge de faglige 
anbefalingene fra en rapport fra NINA og Skogforsk, Evalueringen av skogvernet i Norge.  
 
I meldinga ble frivillig vern trukket fram som en viktig strategi for det framtidige skogvernet i Norge. 
Frivillig vern innebærer at skogeier tilbyr staten vern av egen skog. Miljøvernmyndighetene vurderer 
tilbudet og iverksetter naturfaglige registreringer for å kartlegge verneverdier. Om det etter en slik 
registrering vil være aktuelt å fremme et verneforslag for det aktuelle arealet skal det gjennomføres 
forhandlinger med grunneier om avgrensing, verneforskrifter og økonomisk erstatning. Når staten og 
grunneier er kommet til enighet om disse punktene, vil området gjennomgå vanlig saksbehandling i 
tråd med naturmangfoldloven.  
Vern av spesielle områder eller forekomster skjer i medhold av ”lov om forvaltning av 
naturens mangfold” (naturmangfoldloven) av 19.6.2009. I loven er det gitt hjemmel for 
opprettelse av ulike vernekategorier. Aktuell verneform for områder i denne verneplanen er 
naturreservat. Vedtak om opprettelse av naturreservater treffes av Kongen i statsråd etter 
naturmangfoldloven § 37. 
 

Kunngjøring av verneplanen 

Formell oppstart av verneplanarbeidet med kunngjøring av oppstartsmelding for de ti aktuelle 
områdene er gjort til ulike tider. For områdene Einstullia (tidligere Billingen), Oddelia (tidligere 
Djupbekkene) og Selsjøen ble melding kunngjort 15.5.2008, for Dokka (utvidelse av Dokka 
naturreservat), Sagåa, Torsæterkampen (utvidelse av Torsæterkampen naturreservat), Fjæluelva, 
Odnesberga og Nordre Bryhnsåa ble melding kunngjort 3.2.2011, mens for Helvete ble 
oppstartsmelding kunngjort 7.4.2006 som en del av forslag om utvidelse av Ormtjernkampen 
nasjonalpark.  
 
Det kom inn følgende innspill til melding om oppstart for de områdene denne høringen gjelder. 
 

 Forsvarsbygg og Statens vegvesen Region øst har ingen merknader til planarbeidet. 
 

 Søndre Land kommune v/formannskapet ser det som positivt at forvaltningsstatusen for 
Selsjøenområdet ser ut til å finne sin avklaring gjennom frivillighet, og vil ikke motsette seg at 
arealet vernes. Formannskapet anmoder om at mulighetene for å avgrense området på en 
slik måte at dagens vegnære og drivverdige arealer tas ut av verneforslaget, blir vurdert. Det 
bes også om at det gjennom vernebestemmelsene presiseres at området fortrinnsvis 
tilbakeføres til lokalsamfunn og grunneiendommer som avstår arealene, dersom vernet i 
framtida ikke lenger anses hensiktsmessig. 

 
Fylkesmannen viser til at det i evalueringen av skogvernet er påpekt at det er vernet for få 
store områder. Et viktig formål med vernet av Selsjøen er å sikre et slikt stort område. Det er 
derfor ved avgrensingen lagt vekt på å få med alle arealer med verneverdier som ligger inntil 
kjerneområdene. Et vern etter naturmangfoldloven som naturreservat endrer ikke 
eiendomsforholdene. Dersom vernet skulle bli opphevet, vil derfor arealene fortsatt tilhøre 
de respektive grunneiere. 
 



 

 

 Oppland Bondelag, Mjøsen Skog BA og Viken Skog BA sier i et felles innspill til området 
Helvete at de er positive til frivillig vern av dette. De mener likevel at verdiene her kan sikres 
uten at hele området vernes. 

 
Fylkesmannen viser til at det i tillegg til de store verneverdiene knyttet til skogen i området, 
har også jettegrytene i Helvete nasjonale verneverdier. Det er derfor naturlig å se disse 
verdiene i sammenheng og sikre disse i et felles verneområde. Verneforslaget vil ivareta de 
kvartærgeologiske verneverdiene samtidig som reiselivsvirksomheten i Helvete naturpark 
kan fortsette innefor rammen av områdets tålegrense. 

 

 Buskerud Bondelag ser positivt på at verneplanarbeidet bygger på frivillighet fra 
grunneiernes side. Bondelaget mener det må utarbeides forvaltningsplaner parallelt med 
verneplanprosessen bl.a. av hensyn til grunneiernes forutsigbarhet i forhold til de 
søknadsbetingede paragrafer i verneforskriften. Slike planer bør rulleres hvert fjerde år, og 
grunneierne må være med i prosessen. Det må kunne utvikles grønn turisme/økoturisme i 
verneområdene, og grunneierne må få en godtgjørelse fra miljøvernmyndighetene for å 
drive skjøtsel, oppsyn, informasjon med mer. Bondelaget mener også at forvaltningen av 
verneområdene bør delegeres til kommunene mot at disse får betalt for arbeidet. 

 
Fylkesmannen er enig i at forvaltningsplaner burde utarbeides parallelt med selve 
verneprosessen. Dette blir nå også gjort for nasjonalparker, landskapsvernområder og andre 
områder der det er et særlig behov for slike planer. For naturreservater er dette fortsatt ikke 
vanlig. For de aktuelle områdene i denne planen vurderer Fylkesmannen det slik at det ikke 
foreligger et slikt særlig behov. Det er likevel ønskelig at arbeidet med forvaltningsplaner 
kommer i gang så raskt som mulig, spesielt gjelder dette et område som Selsjøen med 
betydelige brukerinteresser. For Selsjøen er imidlertid mye av bruken allerede avklart 
gjennom bestemmelsene i verneforskriften. Dersom det skal gjennomføres skjøtselstiltak i 
noen av verneområdene, vil grunneier få tilbud om et slikt arbeid. Oppgaver knyttet til 
oppsyn, veiledning, informasjon med mer tilligger Statens naturoppsyn. De kommuner som 
ønsker lokal forvaltning av verneområder, har i dag mulighet for dette etter delegering fra 
miljøvernmyndighetene. Interessen for lokal forvaltning av naturreservatene har imidlertid 
vært lav. 

 

 Naturvernforbundet i Jevnaker (NVJ) påpeker at det må settes fokus på å få vernet de 
områdene med størst vernekvaliteter. NVJ mener også at viktige områder må bli vernet selv 
om det ikke oppnås enighet om erstatning og erstatningsformer (makeskifte). 

 
Fylkesmannen sitt inntrykk av frivillig vern av skog i Oppland til nå er at ordningen på en god 
måte har klart å fange opp de områdene med størst vernekvaliteter. Frivillig vern bygger på 
enighet også om erstatningsoppgjøret. Dette betyr at områder der en ikke blir enige om 
dette, faller ut av prosessen. Til nå har ikke dette skjedd i Oppland, men ett område som 
allerede har vært på høring, er satt på vent fordi grunneier ønsker makeskifte som 
oppgjørsform. 
 

 Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland (NJFF-Oppland) stiller seg i en fellesuttalelse med 
NJFF-Buskerud i utgangspunktet positive til frivillig vern av de skogområdene meldingen 
gjelder. De er imidlertid opptatt av at vernet ikke skal bli til hinder for jakt og fiske etter 
gjeldende lover, og at det skal kunne drives fiskekultivering for om nødvendig å opprettholde 
eksisterende fiskebestander.  

 
Fylkesmannen viser til at jakt og fiske vil bli tillatt etter gjeldende lovverk. Vanligvis vil det 
også etter søknad kunne gjennomføres enkle fiskekultiveringstiltak der slike tiltak har vært 
utført tidligere. Vi kjenner imidlertid ikke til at slike tiltak er gjennomført i noen av de 



 

 

aktuelle områdene. Det har vært gjennomført kalking i Selsjøen i en årrekke. Dette vil kunne 
fortsette etter en godkjent plan. Kalking er ikke bare viktig for fisk/fiske men også for det 
øvrige biologiske mangfoldet der dette er truet av forsuring.  
 

 Espedalen utmarkslag stiller seg bak forslaget om vern av Helvete-Dritudalen. 
 

 Odd Midtlin (grunneier) er i utgangspunktet positiv til vern av området Helvete. Han vil 
imidlertid ha garantier for å kunne fortsette den reiselivsvirksomheten (Helvete naturpark) 
han har knyttet til jettegrytene i Helvete. Grensa bør ikke trekkes helt opp til Rv 255. Han vil 
også at tilsynet med området bør legges til hans virksomhet. 

 
Fylkesmannen har gjennom avtale med Midtlin kommet fram til bestemmelser i 
verneforskriften som ivaretar hans virksomhet i området, samtidig som forslag til grense er 
trukket noe vekk fra riksvegen. Ansvaret for oppsyn, veiledning og informasjon vil etter et 
vern tilligge Statens naturoppsyn. Det er imidlertid naturlig og nødvendig at denne delen av 
forvaltningen av området må skje i nært samarbeid og samråd med Midtlin og hans 
virksomhet. 
 

 Norskog, på vegne av grunneier Opplysningsvesenets fond (Ovf) i området Selsjøen, foreslår 
en grenseendring ved Finnerudhøgda øst for selve Selsjøen. Dette av hensyn til verdien av 
skogen i området. 

 
Fylkesmannen viser til at det er gjort en mindre grensejustering i dette området til høring, 
men ikke i det omfanget Norskog/Ovf har foreslått. Fylkesmannen ønsker ikke å gjøre større 
endringer her fordi det aktuelle arealet består av til dels gammel skog med forekomst av 
flere arter (sop og lav) på rødlista, og arealet vil på en god måte utfylle de øvrige 
verneverdiene innenfor Selsjøen. Fylkesmannen minner i denne sammenheng om at vern av 
skog innenfor Ovf sine arealer er undergitt ordinært myndighetsstyrt vern. 

 

 Ole Helmer Bjørlien (grunneier) trekker sitt tilbud om frivillig vern av deler av Selsjøen. Dette 
begrunnes med at hans areal ligger i utkanten av området. Bjørlien påpeker at dersom hans 
skogsvegnett får en redusert bruk som følge av vernet, må dette økonomiske tapet dekkes. 

 
Fylkesmannen tar til etterretning av tilbudet om frivillig vern er trukket. Fylkesmannen vil 
likevel påpeke at en slik reduksjon av området Selsjøen med ca. 200 daa er uheldig fordi det 
aktuelle arealet har betydelige verneverdier knyttet til biologisk mangfold, som på en god 
måte ville ha supplert de andre vernkvalitetene, samtidig som dette reduserer områdets 
verdi som ”storområde”. 
 

Saksbehandling 

Prosessen mellom grunneiere og Fylkesmannen framgår av tabell 1 nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabell 1. Oversikt over prosessen. 
 

Område  Tilbud Naturfaglige registreringer Aksept av 
tilbud 

Forhandlinger  
avsluttet 

Oddelia 19.12.2006 Prevista Rapport 4-2007 11.2.2009 18.3.2009 

Dokka 
(utvidelse) 

21.1.2009 Frivillig vern 2008 17.3.2009 3.11.2009 

Helvete 21.4.2005 NOA Rapport 1996-1, MiS-
registr. 2006, Geografisk Inst. 
UIO Rapport 4-1988 

21.4.2005 11.6.2008 

Selsjøen 9.5.2007 NOA Rapport 1996-1, NINA 
Rapport 1998 (Barskogs-
undersøkelsene på Østlandet), 
Prevista Rapport 3-2007 

15.5.2008 mars – juni 
2011 

Sagåa 3.9.2010 R.Y.Berg 1975 og 1983, A. 
Often1990, Bekkekløfter 2007 

10.1.2011 9.12.2011 

Torsæterkampen 
(utvidelse) 

30.4.2010 Frivillig vern 2009 14.6.2010 8.12.2011 

Fjæluelva 29.6.2010 Naturtyper Ø. Toten 2000, 
Frivillig vern 2009, R. Haugan 
2010 

10.1.2011 9.12.2011 

Einstullia 25.10.2007 Frivillig vern 2008 15.5.2008 1.7.2011 

Nordre Bryhnsåa 28.10.2010 R.Y. Berg 1975 og 1983, 
Bekkekløfter 2007 

10.1.2011 Pågår 

Odnesberga 29.5.2008 G. Høitomt 1995, Frivillig vern 
2008 

17.9.2008 Pågår 

 
Mellom tilbud og formelt aksept (bekreftelse) av tilbud har det vært gitt foreløpige tilbakemeldinger 
og ført forhandlinger (møter og befaringer) om innholdet i tilbud og betingelser for Fylkesmannens 
aksept. Dette innebærer bl.a. at forslag til avgrensing og til fredningsforskrift har vært forelagt 
aktuelle grunneiere for å få avklart grunnlaget for å starte opp forhandlinger om erstatning. Det 
forstlige grunnlaget for erstatningsforhandlingene er dels skaffet til veie gjennom nye registreringer 
og dels som framskriving av tidligere data stilt til rådighet fra grunneierne. 
 
Foreliggende forslag til verneområder er utarbeidet på bakgrunn av drøftinger og forhandlinger med 
grunneierne, øvrige mottatte innspill, jf. over, kontakt med kommunene og de naturfaglige 
registreringene. Alle kommuner har fått melding om oppstart. 
 
Det er utarbeidet egne fredningsforskrifter tilpasset hvert enkelt område. Disse forskriftene er 
omforent med grunneierne og inngår også i høringsdokumentene. I naturreservatene vil hele 
økosystemet bli fredet, dvs. alle planter og dyr og de økologiske prosessene i området. Alle inngrep i 
området vil i utgangspunktet være forbudt inkludert skogsdrift og motorferdsel. Jakt, fiske og sanking 
av bær og sopp vil fortsatt være tillatt i tilegg til beite. Fredningsforskriftene kan eventuelt tilpasses 
ytterligere etter høring. Det er derfor viktig at høringsinstansene ser på forskriften for det enkelte 
område. 
 
Fylkesmannen i Oppland har ansvaret for denne felles lokale og sentrale høringa. Denne 
høringsprosessen vil gi alle aktuelle parter mulighet til å komme med sine synspunkter på det 
foreliggende utkastet til frivillig vern av skog. Alle uttalelser vil bli lagt ved saken helt til 
sluttbehandlingen i Regjeringen. 
 
I etterkant av høring, og etter eventuelle justeringer av verneforslagene på bakgrunn av høring, 
oversender Fylkesmannen verneplanen med sin tilråding til DN. DN oppsummerer kommentarene fra 



 

 

Fylkesmannen og gir sin tilråding til Miljøverndepartementet (MD). MD gjennomgår DNs anbefaling 
og legger endelig forslag til verneplan fram for Regjeringen. Vernevedtak fattes som kongelig 
resolusjon i statsråd. 

Verneplanens omfang 

Gjennom dette dokumentet høres det på vern av i alt ca. 41815 daa, hvorav ca. 28856 daa er 
produktiv skog, fordelt på 10 områder. For en mer detaljert oversikt vises til tabell 2 nedenfor. 
 
Tabell 2. Områdeoversikt. De oppgitte arealene for Dokka og Torsæterkampen gjelder de foreslåtte 
utvidelsene av eksisterende naturreservater (etter utvidelsen vil hele Dokka naturreservat bli på ca. 
970daa og Torsæterkampen på ca. 8175 daa). Oppgitt verneverdi er hentet fra fagrapportene, 
”Lokalt verdifullt” (*), ”Regionalt verdifullt” (**), ”Regionalt til nasjonalt verdifullt” (**(*)), ”Nasjonalt 
verdifullt” (***). Verneverdiene i parentes for Dokka og Torsæterkampener for hele området inkludert 
eksisterende reservat. For Helvete er både verneverdien for skog (**) og kvartærgeologi (***) tatt 
med. 

 

Område Kommune Totalareal 
(daa) 

Areal 
produktiv 
skog (daa) 

M.o.h. Verneverdi 

Oddelia Nordre Land 894 854 410-575 *** 

Dokka (utvidelse) Nordre Land 279 279 250-425 ***(***) 

Helvete Gausdal 1134 1030 620-870 **/*** 

Selsjøen Søndre Land og 
Ringerike 

30101 19044 520-770 *** 

Sagåa Sel 3285 2611 325-1125 *** 

Torsæterkampen 
(utvidelse) 

Østre Toten  3488 2798 520-810 **(***) 

Fjæluelva Østre Toten 523 518 300-595 ** 

Einstullia Skjåk 991 691 730-1200 ** 

Nordre Bryhnsåa Øyer 367 354 340-655 **(*) 

Odnesberga Søndre Land  753 677 200-425 *** 

 

Høring 

Fylkesmannen ber spesielt om synspunkter på følgende: 

 Eventuelle konflikter med andre interesser. Vi ber om at eventuelle konflikter beskrives mest 
mulig konkret, for eksempel hvilken del av området det særlig er knyttet konflikt til, og hvilke 
justeringer av bestemmelser i forskriften som vil være nødvendig for å løse eller redusere 
konflikten. 

 Avgrensing av de aktuelle områdene. 

 Fredningsforskriftene. Vi ber om synspunkter på forskriften og eventuelle merknader til 
spesielle forhold i det enkelte område. Også her ber vi om mest mulig konkrete opplysninger 
og forslag til mulige løsninger. 

 Eventuelle feil i høringsutkastet. 
 
Frist for å avgi uttalelse settes til 20. august 2012. 
Eventuelle uttalelser sendes: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen, Postboks 987, 2626 
Lillehammer eller til postmottak@fmop.no. 
 



 

 

 
Vedlegg: 

1. Områdebeskrivelser 
2. Forslag til forskrifter  
3. Kart (Vi gjør spesielt oppmerksom på at målestokken på kartene er feil, bruk målestaven 

isteden. Kart i korrekt målestokk kan om ønskelig bli ettersendt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

OMRÅDE:      Oddelia   

KOMMUNE:                                                  Nordre Land  
FYLKE:                                                          Oppland 
KARTBLAD M711:                                           1817 III 
UTM-KORDINATER:                                             32V NN575660 
VERNEKATEGORI:                                              *** 
AREAL:                                                                      894 daa                                                                                                
HØYDE OVER HAVET:                                            410-575 
BERØRTE EIENDOMMER:                             88/1, 89/1, 91/1 
 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE: 
Oddelia ligger på vestsida av Dokkaelva mellom Dokka og Dokkfløyvatnet og består av bratte øst- og 
sørvendte lisider ned mot elva. Ei mindre nordvestvedt bekkekløft er med innenfor verneforslaget på 
østsida av elva. Flere steder er det svært bratt med bergvegger og rasmark. Berggrunnen består av 
skifer, sandstein og kalkstein. Breelvsedimentene har en slik karakter at dype raviner med bratte 
lisider på opptil 20-30m har blitt dannet. Fordamping fra Dokkaelva påvirker de mikroklimatiske 
forholdene i store deler av området. Området ligger i mellomboreal vegetasjonssone.Blåbær og 
småbregne er dominerende vegetasjonstyper, men lågurt er vanlig i deler av området. Storbregne og 
høgstaude er vanlig i ravinene.Granskog på god bonitet er dominerende, men enkelte trær av osp, 
bjørk, or og selje finnes spredt. Ett rent furubestand finnes ut mot elva sørøst i området. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING: 
De eldste trærne i kjerneområdene er fra 150 til over 200 år.All eldre skog har spor etter 
plukkhogster for 75-85 år sida. Det finnes noen bestand med plantet skog på mellom 25 og 45 år. 
Kjerneområdene har store mengder død ved, og alle nedbrytningsstadier er til stede. Gamle, sterkt 
nedbrutte læger finnes kun enkelte steder. I mellom kjerneområdene finnes spredte forekomster 
med død ved. 
 
Dokkaelva er regulert gjennom Dokkautbyggingen, noe som kan påvirke de mikroklimatiske 
fuktighetsforholdene for de artene i området som har store krav til dette, for eksempel trådragg. 
 
VERNEINTERESSER: 
Området vurderes å ha miljøkvaliteter som er sjeldne, ikke bare for regionen, men også i nasjonal 
målestokk (mye dødt trevirke, rik lavflora og bekkekløft/ravinemiljøer med fuktig mikroklima). 
Kjerneområdene opptar store deler av området og har til dels store konsentrasjoner av sjeldne arter 
og livsmiljøer. Området har rike forekomster av den rødlistede arten trådragg som opptrer på 
grankvister. Dette er et sjeldent fenomen utenfor den boreale regnskogen i 
Namdalen/Helgelandsregionen. Lobarion-samfunn finnes også enkelte steder på grankvister, noe 
som indikerer fuktige mikroklimatiske forhold og rein luft. De store mengdene med dødt trevirke i et 
fuktig mikroklima er viktig for ivaretakelse av arter knyttet til dette livsmiljøet.Det er gode 
forekomster av vedboende sopp som er rødlistet. Området er derfor viktig for å ta vare på 
artsmangfoldet. I forhold til mangelanalysen for skogvern vil Oddelia dekke inn prioriterte mangler 
som skogrypene bekkekløft og boreal naturskog rik på død ved. Området vurderes som nasjonalt 
verneverdig (***). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
FORMÅL: 

Formålet med Oddelia naturreservat er å bevare en relativt stor bekkekløft med en høg 
andel rike skogtyper og med spesielt fuktighetskrevende vegetasjonssamfunn dominert av 
lav. 

Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske 
prosesser. Reservatet har et rikt artsmangfold særpreget av rike forekomster av flere truete 
og sårbare arter. Stedvis er det store mengder død ved med rødlistede arter knyttet til dette 
miljøet. 

 
ANDRE INTERESSER: 
Skogbruk.  
 
TEKNISKE INNGREP: 
En strømlinje går gjennom området i nordre del. Noe søppel/skrap er henslengt i sørvest. 
 
PLANSTATUS: 
Området er vist som landbruk, natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. 
 
MERKNADER: 
Avtale om frivillig vern foreligger. 
 
SKOGBRUKSOPPLYSNINGER:  
 

 Total-
areal  

Produktiv areal (daa) 
 

Annet areal (daa) 
 

Tilvekst Volum 

 daa H M L Sum Myr Skogkl Annet m³ m³ 

 894  847 7 854 0 4 36 440 21589 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
Forslag Fylkesmannen i Oppland, 18.2.2009 (formelle justeringer etter ny mal foretatt 9.11.2011 og 
presiseringer 10.5.2012) 
 
FORSKRIFT FOR VERN AV ODDELIA NATURRESERVAT I NORDRE LAND KOMMUNE I OPPLAND FYLKE 
 

 
§ 1.  Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare en relativt stor bekkekløft med en høg andel rike 
skogtyper og med spesielt fuktighetskrevende vegetasjonssamfunn dominert av lav. 

 

Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. 
Naturreservatet har et rikt artsmangfold særpreget av rike forekomster av flere truete og sårbare 
arter. Stedvis er det store mengder død ved med rødlistede arter knyttet til dette miljøet. 

 
§ 2.  Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Nordre Land kommune: 88/1, 89/1, 91/1.  
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 894 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk ..........datert Miljøverndepartementet….. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordre Land kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i 
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet 
som lages etter grensemerking. 
 
§ 3. Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
 forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 
kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 
 



 

 

§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Beiting 
b) Sanking av bær og matsopp. 
c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
e) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand 

på vernetidspunktet. 
g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 
h) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 
i) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 
verneformålet. 

 
§ 5. Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt ridning er forbudt. 

 
§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget.  

d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av beitedyr. 
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  
 
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a)   Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 
b)   Hogst av etablerte plantefelt. 
c)   Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 bokstav d). 
d)   Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk etter gjeldende lovverk. 
e)   Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 
f) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 bokstav i). 

 
Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

g) uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy, jf. § 6 
bokstav c). 

h) oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 bokstav i) og § 7 bokstav f), og i forbindelse 
med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, jf. § 4 bokstav h). 

i) hogst av etablerte plantefelt, jf. § 7 bokstav b). 



 

 

j) oppsetting av gjerder og sanketrøer, jf. § 7 bokstav e).   
 
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9. Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf 
naturmangfoldloven § 47. 
 
§ 10. Forvaltningsplan  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

OMRÅDE:      Dokka (utvidelse)   

KOMMUNE:                                                  Nordre Land  
FYLKE:                                                          Oppland 
KARTBLAD M711:                                           1816 IV 
UTM-KORDINATER:                                             32V NN597450 
VERNEKATEGORI:                                              *** 
AREAL:                                                                      279 daa (hele reservatet 970 daa)                                                                                                
HØYDE OVER HAVET:                                            250-425 
BERØRTE EIENDOMMER:                                                       120/1, 121/100, 124/2, 124/8 
 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE: 
Området ligger i forlengelsen av eksisterende Dokka naturreservat mot sørøst, i skogliene ovenfor 
Dokka sentrum, sørøst for Østsinni. Reservatet og utvidelsesforslaget utgjør en bratt sørvestvendt li 
med et flatere åslandskap på oversiden, og en flat, vid løsmassedekt dalbunn på nedsiden. Området 
består av eokambrisk sandstein/kvartsitt nederst, og hard kambrisk skifer ovenfor. Deler av området 
er imidlertid preget av overrisling av kalkrikt sigevatn fra kalksteinsbergarter lengre opp i lia. 
Området vurderes å ligge i sørboreal vegetasjonssone. Lokalklimaet er relativt varmt pga. 
sørvestvendt eksposisjon. Selv om bærlyngfuruskog og stedvis kalkfuruskog dominerer, er 
variasjonen i (bar)skogtyper betydelig, fra tørreste til fuktigste, og rikeste til fattigste utforminger, 
dessuten tørrbergsamfunn og åpen rasmark (inkludert litt ospeskog). Mye av denne mosaikk-
vegetasjonen i skogvegetasjonen er styrt av de rike vannsigene. Det er sjeldent å finne et så vidt 
variert område med sørboreale skogtyper. 
Området framhever seg ved sine forekomster av orkidérik, sesongfuktig kalkfuruskog. Denne finnes 
særlig i de nedre, reservat-nære partiene, men rike bekkesig med innslag av kalkfuruskog, eller andre 
rike skogtyper, finnes spredt i hele utvidelsesforslaget. I tillegg forekommer noe 
fattigerelågurtfuruskog, lågurtgranskog samt elementer av rik høgstaudesumpgranskog langs bekker. 
Stedvis er kalkfuruskogen eldre i utvidelsen enn innenfor eksisterende reservat.  
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING: 
Området er helt dominert av eldre, ikke flatehogd skog. Området har vært plukkhogd tidligere, men 
påvirkningen de siste 40-50 årene har vært liten, og skogen er i ferd med å nå en anselig 
bestandsalder, over 100 år for en del bestand. Enkelte kraggfuruer er trolig over 200 år gamle. På 
grunn av variert topografi og fuktighet er skogen nokså heterogen og flersjiktet, gjerne med en 
blanding av storvokste furuer og en del mindre voksterlig, sturende gran innimellom. Skogen har 
derfor naturskogpreg. Mesteparten av skogen er imidlertid fattig på død ved, og det er generelt lite 
læger av furu,men enkelte rike gransumpskoger er i oppløsningsfasen med mye granlæger, inkludert 
mye nedbrutt ved. 
 
VERNEINTERESSER: 
Utvidelsesforslaget framhever seg ved sine forekomster av orkidérik, sesongfuktig kalkfuruskog av en 
sørboreal innlandstype som regionalt-nasjonalt er meget sjelden. Samme type finnes innenfor 
eksisterende reservat, men en styrking med et tilskudd av en slik skogtype ses på som svært 
verdifullt, og øker verdien av området som helhet. Det er særlig forekomsten av rike barskogtyper 
som er det vesentlige vernekriteriet.Disse rike kalkbarskogtypene huser en rik og spesiell kalkflora 
med store orkidébestander, inkludert rødlistede arter, samt et meget artsrikt element av kalksopper 
(trolig 15-20 rødlistearter). Etter en utvidelse vil hele området utgjøre et unikt og svært verneverdig 
område, og det vil være et viktig bidrag til mangeldekningen når det gjelder vernebehov i sørboreal 
sone, jf. mangelanalysen for skogvern. Det er svært få verneområder i sørboreal sone på denne 
størrelse (over 500 daa) som har en så stor arealandel av rike vegetasjonstyper/kalkbarskog. 
Utvidelsesforslaget vurderes som nasjonalt verneverdig (***), og det samme vil da selvsagt gjelde 
hele området inkludert eksisterende reservat. 
 



 

 

 
FORMÅL: 
Formålet med Dokka naturreservat er å bevare et forholdsvis urørt skogområde i form av en 
særpreget, sesongfuktig kalkfuruskog med en artsrik flora. 
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. Reservatet 
har rike forekomster av rødlistede orkideer og kalksopper samt en stor andel rike barskogtyper. 
Kalkfuruskogen er nasjonalt sjelden. 
 
ANDRE INTERESSER: 
Skogbruks- og friluftsinteresser (nærhet til Dokka sentrum).  
 
TEKNISKE INNGREP: 
Det går enkelte stier gjennom området. 
 
PLANSTATUS: 
Området er vist som landbruk, natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. 
 
MERKNADER: 
Avtale om frivillig vern foreligger. Det gjøres oppmerksom på at utkast til forskrift som følger høringa 
vil gjelde for hele det nye naturreservatet inklusive eksisterende verneområde. 
 
SKOGBRUKSOPPLYSNINGER:  
 

 Total-
areal  

Produktiv areal (daa) 
 

Annet areal (daa) 
 

Tilvekst Volum 

 daa H M L Sum Myr Skogkl Annet m³ m³ 

 279 10 269  279    161 8807 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ForslagFylkesmannen i Oppland 25.9.2009 (formelle justeringer etter ny mal foretatt 9.11.2011, 
nytt areal 23.3.2012 og presiseringer 10.5.2012 ) 
 
FORSKRIFT FOR DOKKA NATURRESERVAT I NORDRE LAND KOMMUNE, OPPLAND FYLKE 
 

 
§ 1.  Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et forholdsvis urørt skogområde i form av en særpreget, 
sesongfuktig kalkfuruskog med en artsrik flora. 
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. 
Naturreservatet har rike forekomster av rødlistede orkideer og kalksopper samt en stor andel rike 
barskogtyper. Kalkfuruskogen er nasjonalt sjelden. 
 
§ 2. Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Nordre Land kommune: 119/5, 119/7, 119/8, 119/14, 
119/31, 120/1, 121/23, 121/100, 121/239, 122/1, 124/2, 124/8. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 970 dekar. 
 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk ..........datert Miljøverndepartementet 

[måned/år]. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordre Land kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i 
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet 
som lages etter grensemerking. 
 
§ 3. Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
 forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.  Nye
 plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger,
 anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
 brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring avmasse, utføring av 
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse avavfall, gjødsling, 
kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.Opplistingenav tiltak 
er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
erforbudt. 

e)  Camping, telting og oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt. 
f)   Bålbrenning er forbudt. 



 

 

 
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Beiting 
b) Sanking av bær og matsopp. 
c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
e) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet.  
 
§ 5. Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt ridning utenom eksisterende traktorveger forbudt. 
 

§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring.  

c) Uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. 
d) Bruk av hest for uttransport av felt elg og hjort og for uttransport og tilsyn av beitedyr. 

 
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt etter gjeldende lovverk.  
b) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 
c) Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller
 naturskade. 
d)   Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveger. 
e) Etablering av nye stier og løyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 
f)  Istandsetting og vedlikehold av kulturminner.  
g) Hogst av ved til bygninger i naturreservatet. 
h) Bruk av sykkel og ridning langs bestemte traseer. 
i) Avgrenset bruk av reservatet i samband med arrangement i § 3 bokstav d). 
 
Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse 
med:  
 j) vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger, jf. § 4 bokstav f).  
k) uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående beltekjøretøy, jf. § 

6  bokstav c). 
l) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt, jf. § 7 bokstav a). 

     m) oppsetting av gjerder, jf. § 7 bokstav b). 
 
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 



 

 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriftendersom det ikke strider mot vernevedtakets 
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet 
til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 
 
 
§ 9. Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 
 
§ 10. Forvaltningsplan  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskrift. 
 
§ 12. Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
 
Samdidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr 674 om fredning av Dokka naturreservat, Nordre Land 
kommune, Oppland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OMRÅDE:      Helvete 

KOMMUNE:                                                  Gausdal  
FYLKE:                                                          Oppland 
KARTBLAD M711:                                           1717 I 
UTM-KORDINATER:                                             32V NP362030 
VERNEKATEGORI:                                              ** (skog)/***(kvartærgeologi) 
AREAL:                                                                      1134 daa                                                                                                
HØYDE OVER HAVET:                                            620-870 
BERØRTE EIENDOMMER:                             102/8, 105/1, 105/2, 105/6, 105/7, 
       105/9, 105/29, 106/3, 107/1 
 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE: 
Området ligger lengst nord i Gausdal kommune, rett sørøst for Espedalsvatnet. Området inneholder 
både en sørvendt kløft der elva Dritua renner bunnen, en nordvendt kløft med Roaseterbekken i 
bunnen og Helvete som vender mot sørøst. Bratte lisider omkranser vassdragene og mot sør er det 
store høgdegradienter. Det finnes også nordvendte bergvegger inntil elva. Selve Helvete er store 
jettegryter i en skarp, dyp kløft på passpunktet mellom Espedalen og Vestre Gausdal. I og sør for 
Helvete ligger et sammenhengende område med gammel skog som grenser til skogsbilveg og 
fjellskog i vest, myr og fattigere skog i nord, kulturmark i øst og mer påvirket skog i sør. 
Blåbærgranskog er dominerende vegetasjonstype, men det er også større arealer med fattigere 
furuskog. I tillegg forekommer noe rikere skogtyper, bl.a. høgstaudegranskog. Av løvtrær er det først 
og fremst bjørk, samt noe osp lokalt og gråor langs elva. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING: 
Skogen i området er i all hovedsak sluttet, gammel naturskog, men det er spor etter hogst overalt. 
Kontinuiteten i død ved vurderes å være middels til høg. Langs Dritua er det partier med store 
mengder død ved. Området ved Helvete har gammel granskog med lokalt rikelig forekomst av læger i 
ulike dimensjoner og nedbrytningsfaser. Et mindre parti ved de nordvendte bergveggene er uthogd 
for en del år siden, og bare en del lauvtrær og spredte graner står igjen og skjermer delvis 
bergveggene. Bedriften Helvete Naturpark har tilrettelagt i og rundt selve jettegrytene med stier, 
trapper og sikkerhetstiltak, og under arrangementer om sommeren blir det satt opp midlertidige 
anlegg i forbindelse med kulturelle tilstelninger. 
 
VERNEINTERESSER: 
Den gamle granskogen i området har til dels mye død ved og god kontinuitet i død ved. Dette 
livsmiljøet har gode forekomster av en rekke rødlistede, vedboende sopp samt enkelte lavarter. 
Bekkekløftmiljøene og bergveggene langs elva har flere sjeldne, fuktighetskrevende lavarter. Også 
her er det partier med store mengder død ved. I forhold til mangelanalysen for skogvern vil Helvete 
bidra til å fylle mangler når det gjelder ”internasjonale ansvarstyper” (bekkekløft) og ”viktige 
forekomster av rødlistearter”. Verneverdiene knyttet til skogen i området vurderes å være regionale 
(**)  
 
Jettegrytene i området er svært store og er Nord-Europas største. Størrelsen og utformingen gjør 
disse nasjonalt verneverdige. Jettegrytene har stor forskningsmessig interesse og er viktige for 
forståelsen av isavsmeltingen på denne delen av Østlandet. Sørvest for jettegrytene er det en 
kameterrasse som også har en verneverdi sett i sammenheng med jettegrytene. Verneverdiene 
knyttet til kvartærgeologien i området vurderes å være nasjonale (***). 
 
 
 
 
 



 

 

 
FORMÅL: 
Formålet med Helvete naturreservat er å bevare en velutviklet gammel granskog med 
bekkekløftmiljøer og et artsmangfold særpreget av flere kravfulle og truete sopp- og lavarter i tillegg 
til å bevare svært store jettegryter. 
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. Reservatet 
har fuktighetskrevende arter knyttet til bergvegger og har stedvis god kontinuitet i død ved. 
Jettegrytene i reservatet har en særpreget utforming og er viktige for forståelsen av 
isavsmeltingshistorien i regionen. Jettegrytene er Nord-Europas største. 
 
ANDRE INTERESSER: 
Jettegrytene er en stor turistattraksjon med stor verdi for reiselivet. Bedriften Helvete Naturpark 
driver en etter måten stor virksomhet i og i tilknytning til disse jettegrytene. I tillegg er det 
skogbruks- og friluftsinteresser (herunder jakt) knyttet til området samt at området har 
kulturhistorisk verdi, bl.a. går den gamle malmvegen (kjerreveg) fra Espedalen gjennom området. 
 
TEKNISKE INNGREP: 
Se over under påvirkning. Det går i tillegg gamle stier gjennom området. 
 
PLANSTATUS: 
Området er vist som landbruk, natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. 
 
MERKNADER: 
Avtale om frivillig vern foreligger. 
 
SKOGBRUKSOPPLYSNINGER:  
 

 Total-
areal  

Produktiv areal (daa) 
 

Annet areal (daa) 
 

Tilvekst Volum 

 daa H M L Sum Myr Skogkl Annet m³ m³ 

 1134  452 578 1030 10  6  10570 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Forslag Fylkesmannen i Oppland, 19.2.2008 (formelle justeringer etter ny mal foretatt 9.11.2011 og 
presiseringer 10.5.2012) 
 

FORSKRIFT FOR VERN AV HELVETE NATURRESERVAT I GAUSDAL KOMMUNE I OPPLAND 
FYLKE 
 

 
§ 1.  Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare en velutviklet gammel granskog med bekkekløftmiljøer og 
et artsmangfold særpreget av flere kravfulle og truete sopp- og lavarter i tillegg til å bevare svært 
store jettegryter. 
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. 
Naturreservatet har fuktighetskrevende arter knyttet til bergvegger og  har stedvis god kontinuitet i 
død ved. Jettegrytene i naturreservatet har en særpreget utforming og er viktige for forståelsen av 
isavsmeltingshistorien i regionen. Jettegrytene er Nord-Europas største. 
 
 
§ 2. Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Gausdal kommune: 102/8, 105/1, 105/2, 105/6, 105/7, 
105/9, 105/29, 106/3, 107/1. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1130 dekar. 
 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk ..........datert Miljøverndepartementet 

[måned/år]. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Gausdal kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i 
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet 
som lages etter grensemerking. 
 
§ 3. Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
 forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 
kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 



 

 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 
 
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Beiting 
b) Sanking av bær og matsopp. 
c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
e) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 
g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand 

på vernetidspunktet. 
h) Oppsetting av midlertidige anlegg i forbindelse med bruken av jettegrytene så lenge disse 

ikke blir skadet. 
i) Kulturarrangementer i tilknytning til jettegrytene. 
j) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 
k) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 
verneformålet. 

 
§ 5. Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt ridning er forbudt. 

 
§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget.  

d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av beitedyr. 
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  
 
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk etter gjeldende lovverk.  
b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 
c)  Etablering av saltplasser for bufe. 
d) Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller
 naturskade. 
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveger. 



 

 

f) Etablering av nye stier og skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge 
naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
h) Ridning og bruk av sykkel langs bestemte traseer. 
i) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 bokstav d). 
j) Faste innretninger og anlegg i forbindelse med bruken av jettegrytene så lenge disse ikke blir 

skadet. 
k) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 bokstav k). 
 
Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse 
med:  
l) vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger, jf. § 4 bokstav g).  
m) oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 bokstav k) og § 7 bokstav k), og i forbindelse 

med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, jf. § 4 bokstav j). 
n) øvingskjøring til formål nevnt i § 6 bokstav a). 
o) uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy, jf. § 6 

bokstav c). 
p) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 bokstav a). 
q) oppsetting av gjerder og sanketrøer, jf. § 7 bokstav b). 
r) etablering av saltplasser for bufe, jf. § 7 bokstav c). 

 
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9. Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 
 
§ 10. Forvaltningsplan  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OMRÅDE:      Selsjøen 

KOMMUNE:                                                  Søndre Land og Ringerike  
FYLKE:                                                          Oppland og Buskerud 
KARTBLAD M711:                                           1816 III 
UTM-KORDINATER:                                             32V NN580200 
VERNEKATEGORI:                                              *** 
AREAL:                                                                      30101 daa                                                                                               
HØYDE OVER HAVET:                                            520-770 
BERØRTE EIENDOMMER:                                                      Ringerike kommune: 303/1, 303/3, 303/901, 

304/1, 304/2,305/11,305/16,305/17,305/182  
Søndre Land kommune: 98/3, 98/18, 99/22,  
99/23, 99/33 

 
 
OMRÅDEBESKRIVELSE: 
Området ligger nordøst for Nes i Ådalen i den vestre del av de vidstrakte skogområdene som strekker 
seg over mot Randsfjorden, på fylkesgrensa mellom Oppland og Buskerud. Terrenget har i store trekk 
et slakt, bølget relieff med enkelte framstikkende, høye koller. Langs sprekksoner i berggrunnen går 
det en mengde smådaler på kryss og tvers, men med en nordøst-sørøst gående hovedretning. 
Området omfatter en mengde vann og tjern, mange mindre vassdrag og nedbørfelt og det aller 
meste av Selsjøens nedbørfelt. Berggrunnen utgjøres av næringsfattige og tungt nedbrytbare 
gneisbergarter, og løsmasseavsetningene er sparsomme og usammenhengende. Området har et 
karrig preg der fattig furuskogvegetasjon dekker størst areal. De mange større og mindre myrene er 
ofte dekket av et tresjikt av furu. Granskog forekommer først og fremst langs forsenkninger og 
dalsøkk der det er noe dypere løsmasseavsetninger. Mesteparten av granskogvegetasjonen er fattig 
blåbærgranskog, men småbregnegranskog forekommer også vanlig. Langs daldrag forekommer noe 
gransumpskog. Vegetasjonen langs de høgestliggende partiene har stedvis heipreg. Myrarealene er 
for en stor del fattigmyr. Ulvelav forekommer meget vanlig i området. Området synes å ha en meget 
god skogsfuglbestand. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING: 
Store deler av området preges av relativt glissent tresatt barskog preget av gamle hogster og 
skogbranner. Furuskog dominerer. Grana står mer spredt enkeltvis eller gruppevis isprengt 
furuskogen, og har dårligere vitalitet enn furua. Sammen med låg bjørk utgjør undertrykt, småvokst 
gran stedvis også et busksjikt, og er med på å gi skogen et sjiktet preg. Furuskogen har 
gjennomgående et relativt ungt preg med trær i jevn vekst, men stedvis har furua en avtagende 
vekst. Spredt står enkelte meget gamle furuer. Alder på ca. 340 år er registrert. Dette er 
overstandere etter tidligere forholdsvis harde gjennomhogster for 100-110 år sida og branner. Lokalt 
ses furuskog som er lite påvirket og som er i bledningsfase med et større innslag av gamle trær. Noen 
steder er grana bestandsdannende og utgjør noen steder tette og godt sluttede bestand. Enkelte 
urskognære partier forekommer med mye læger i forskjellig grad av nedbryting. Generelt i området 
finnes det imidlertid forholdsvis lite læger, mens derimot gadd, særlig av furu, er vanlig. Området har 
i det store og hele et meget intakt og urørt preg. I forbindelse med hogstene for over 100 år sida skal 
det være plantet med fremmede provenienser.  
 
 
 
VERNEINTERESSER: 
Området har et stort totalareal, og er slikt sett veldig sjeldent som et relativt lite påvirket 
skogområde. Urskogpregede partier forekommer. Forekomsten av mange nedbørfelt med tilhørende 
tjern og innsjøer av varierende størrelse i et tilnærmet upåvirket område, gjør det til et meget viktig 
referanse- og overvåkingsområde. Den rødlistede ulvelaven forekommer meget rikelig i tillegg til 



 

 

flere andre vedboende sopp og lavarter på den norske rødlista. I forhold til mangelanalysen for 
skogvern vil Selsjøen bidra til å fylle mangler, særlig når det gjelder ”storområder” og delvis også 
”viktige forekomster av rødlistearter”, og i mindre grad ”urskognær gammelskog”. Området har 
nasjonale verneverdier (***). 
 
FORMÅL: 
Formålet med Selsjøen naturreservat er å bevare et stort og forholdsvis urørt skogområde med 
gammel naturbarskog. 
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. Reservatet 
har relativt stor variasjon i skog- og naturtyper, det har stedvis urskogpregede partier med god 
kontinuitet i død ved med forekomster av flere sjeldne og sårbare arter. Området har en rekke 
nedbørfelter av ulik størrelse som gjør det godt egnet til forskning. 
 
ANDRE INTERESSER: 
Skogbruks- og friluftsinteresser (herunder jakt) og beite.  
 
TEKNISKE INNGREP: 
Noen få eldre hytter/buer finnes spredt i området i tillegg til et båthus og en gapahuk. I nordre del 
går det en kraftlinje gjennom området. En traktorveg går inn fra vest, og det er mange stier i 
området. 
 
PLANSTATUS: 
Området er vist som landbruk, natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. 
 
MERKNADER: 
Avtale om frivillig vern foreligger. 
 
SKOGBRUKSOPPLYSNINGER:  
 

 Total-
areal  

Produktiv areal (daa) 
 

Annet areal (daa) 
 

Tilvekst Volum 

 daa H M L Sum Myr Skogkl Annet m³ m³ 

 30101  1973 17071 19044 5604 2564  3071 156418 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Forslag Fylkesmannen i Oppland, 23.3.2010 (formelle justeringer etter ny mal foretatt 9.11.2011 og 
presiseringer 10.5.2012) 
 

FORSKRIFT FOR VERN AV SELSJØEN NATURRESERVAT I SØNDRE LAND KOMMUNE I 
OPPLAND FYLKE OG RINGERIKE KOMMUNE I BUSKERUD FYLKE 
 

 
§ 1.  Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og forholdsvis urørt skogområde med gammel 
naturbarskog. 
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. 
Naturreservatet har relativt stor variasjon i skog- og naturtyper, det har stedvis urskogpregede 
partier med god kontinuitet i død ved med forekomster av flere sjeldne og sårbare arter. Området 
har en rekke nedbørfelter av ulik størrelse som gjør det godt egnet til forskning. 
 
§ 2. Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Søndre Land kommune: 98/3, 98/18, 99/22, 99/23, 99/33, 
og følgende gnr./bnr. i Ringerike kommune: 303/1, 303/3, 303/901, 304/1, 304/2, 305/11, 305/16, 
305/17, 305/182. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 30100 dekar. 
 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk ..........datert Miljøverndepartementet 

[måned/år]. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Søndre Land kommune, i Ringerike kommune, hos 
Fylkesmannen i Oppland, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i 
Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3. Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
 forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 
kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 



 

 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

 
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Beiting 
b) Sanking av bær og matsopp. 
c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
e) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand 

på vernetidspunktet. Bygningene er avmerket på vernekartet. 
g) Rydding av vegetasjon inntil 30m fra eksisterende bygninger. Bygningene er avmerket på 

vernekartet. 
h) Brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 
i) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier avmerket på vernekartet. 
j) Vedlikehold av eksisterende traktorveger og gamle ferdselsveger avmerket på vernekartet i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet. 
k) Oppsetting av saltstein. 
l) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 
m) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 
verneformålet. 

 
§ 5. Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt ridning utenom eksisterende traktorveger og stier er 

forbudt. Eksisterende traktorveger og stier er avmerket på vernekartet. 
 
§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget.  

d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av beitedyr. 
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  
 
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk etter gjeldende lovverk.  
b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 
c) Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller
 naturskade. 



 

 

d) Mindre tilbygg til og ombygging av eksisterende bygninger.  
e)   Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende skiløyper. 
f) Etablering av nye stier og skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 
g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
h) Opplag av båt. 
i) Bruk av sykkel og ridning langs bestemte traseer. 
j) Hogst av ved til buer og hytter i naturreservatet. 
k) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 bokstav d). 
l) Bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan. 
m) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 bokstav m). 
 
Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse 
med:  
n) vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger, jf. § 4 bokstav f).  
o) oppsetting av saltstein, jf. § 4 bokstav j). 
p) oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 bokstav m) og § 7 bokstav m), og i 

forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, jf. § 4 bokstav l). 
q) øvingskjøring til formål nevnt i § 6 bokstav a). 
r) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 bokstav a). 
s) oppsetting av gjerder og sanketrøer, jf. § 7 bokstav b). 
t) bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy for transport av ved, materialer, varer 

og utstyr til buer og hytter, jf. også § 7 bokstav c), d) og j). 
u) motorferdsel på barmark langs eksisterende traktorveger for transport av ved, materialer, 

varer og utstyr til buer og hytter, jf. også § 7 bokstav c), d) og j). 
      v) bruk av snøskuter for oppkjøring av skiløyper, jf. § 7 bokstav e). 
 
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9. Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf 
naturmangfoldloven § 47. 
 
§ 10. Forvaltningsplan  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

OMRÅDE:      Sagåa 

KOMMUNE:                                                  Sel 
FYLKE:                                                          Oppland 
KARTBLAD M711:                                           1718 III 
UTM-KORDINATER:                                             32V NP260375 
VERNEKATEGORI:                                             *** 
AREAL:                                                                      3285 daa                                                                                                
HØYDE OVER HAVET:                      325-1125 
BERØRTE EIENDOMMER:                             192/4, 195/1, 319/1, 319/2, 320/1 
 
        
OMRÅDEBESKRIVELSE: 
Sagåa ligger på sørsida i nedre del av Heidalen ca. 2km vest for tettstedet Sjoa. Sagåas kløftesystem 
danner en øst- til nordvendt bekkekløft med stedvis voldsom topografi og stor topografisk variasjon. 
Nedre og midtre deler av kløfta er skåret ned i feltspatførende sandstein og fyllitt. Øvre deler er 
sammensatt av fyllitt, skifer og sandstein. Løsmassedekket er nokså tynt i store deler av kløfta. 
Området strekker seg fra mellomboreal til nordboreal sone. Best utviklet er kløfta i midtre deler der 
elva er sterkt svingende mellom steile fjellvegger og bratt storsteinet ur. Elva renner i midtre deler 
mye i fosser og stryk, og slipper seg ned i en 10-12m høg foss ved møtet med Kulidalen. 
Vegetasjonen er ikke spesielt artsrik og er nokså fattig til bekkekløft å være. Grunnlendtmoserik 
blåbærgranskog og bærlyng-barblandingsskog går langt ned i lisidene. Flate partier av kløftebunnen 
er ellers dominert av en fuktig og nokså produktiv småbregnetype med lokale innslag av høgstauder i 
søkk og langs elvekanten. På slike litt rikere partier står spredte grupper med den sjeldne og 
rødlistede ”huldrebregnen” russeburkne. Gran dominerer tresjiktet med spredte innslag av furu, 
selje, gråor og rogn. I enkelte brattheng i lisidene inngår en rik grunnlendt granskog påvirket av 
baserikt sigevatn (kalkskog). Opp sidedalene i øvre deler, over 850 moh, er bergrunnen løsere og mer 
næringsrik. Her finnes frodige høgstaudelier og stedvis velutviklet berg- og rasmarkvegetasjon med 
bjørk som dominerende treslag.  
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING: 
Sagåa har i dag et nokså inntakt preg med dominans av eldre bar- og lauvskog. Nyere hogstinngrep 
inngår kun flekkvis på kantene og i øvre del av lisidene i nedre del. Gammelskogen er likevel jevnt 
over tidligere hardt påvirket overalt der den har vært tilgjengelig. Langs bekken i Kulidalen og nedre 
deler av Sagåa er granskogen i hovedsak halvgammel. Aldersspredning og sjiktning er nokså god. 
Opplisidene er skogen moderat til svakt sjiktet med trær av midlere dimensjoner og alder rundt 120-
150 år. Læger finnes spredt, mest av ferske nedbrytningsstadier. Nede i kløfta har skogen et stabilt 
fuktig skogklima, stedvis med preg av boreal regnskog (i fosserøyksone og på svært beskyttede søkk 
langs elva). I de sørvendte skrentene oppstrøms Kulidalens utløp inngår meget gammel furuskog med 
vridde og gamle trær og mye læger. Store deler av området er tilnærmet utilgjengelig og skogen er 
svært lite påvirket. Trolig er det her urskognære miljøer av både gran og furu. 
 
VERNEINTERESSER: 
Artsmangfoldet i Sagåa er ikke spesielt rikt, men kløfta har innslag av flere nokså sjeldne arter. Først 
og fremst er kløfta kjent for Norges nest største populasjon av den rødlistederusseburkna. Lav- og 
mosefloraen er heller ikke spesielt artsrik, men i de humide delene av kløfta og i fosserøyksonene 
finnes innslag av flere fuktighetskrevende arter karakteristisk for velutviklete kløftemiljøer. Mest 
interessant er en rik forekomst av Lobarion-samfunn med den meget sjeldne rødlistede 
bekkekløftspesialisten fossefiltlav i tillegg til flere andre rødlistede arter knyttet til dette miljøet. 
Forekomsten av fossefiltlav er blant de størst kjente på Østlandet. Pga vanskelig tilgjengelighet er 
ikke soppfloraen knyttet til død ved i de urskognære områdene nærmere undersøkt, men potensialet 
for slike arter er her stort. Ellers er det funnet noen arter knyttet til dødvedmiljøer bl.a. en som er 
sterkt truet. Det er også et godt potensial for markboende sopp i kalkskogen i området. Sagåas 
storslåtte køftesystem med opprevet natur og mange høge bergvegger egner seg godt for 



 

 

klippehekkende rovfugl. Kløftesystemet er svært godt avgrenset og omfatter hele kløftegradienten 
fra fjellskogen ned mot munningen ved Sjoa. Sagåa omfatter en velarrondert og topografisk svært 
velutviklet elvekløft med et intakt gammelskogpreg. Kløfta er representativ for de middels rike 
kløftene i midtre deler av Gudbrandsdalen. I forhold til mangelanalysen for skogvern vil Sagåa i stor 
grad bidra til å fylle mangler, særlig når det gjelder ”internasjonale ansvarstyper” (bekkekløft og 
boreal regnskog) og ”viktige forekomster av rødlistearter”, og i noe mindre grad ”rike skogtyper” og 
”urskognær gammelskog”. Verneverdiene i området vurderes å være nasjonale (***), tilsvarer verdi 
5 i bekkekløftregistreringen. 
 
FORMÅL: 
Formålet med Sagåa naturreservat er å bevare en av de aller best utviklede middelsrike elve- og 
bekkekløftene i Gudbrandsdalen med mange sjeldne skogtyper og med viktige forekomster av 
sjeldne og sårbare arter, bl.a. den nest største kjente populasjonen i Norge av ”huldrebregnen” 
russeburkne.  
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. I reservatet 
forekommer bl.a. sjeldne skogtyper som bekkekløft, boreal regnskog, urskogspreget furuskog, 
kalkskog og høgstaudeskog i tillegg til velutviklet berg- og rasmarkvegetasjon. Reservatet er levested 
for flere sjeldne og sårbare sopparter, fuktighetskrevende lavarter og fugler. Området er topografisk 
svært godt utviklet med en helhetlig kløftegradient og et intakt gammelskogpreg. 
 
ANDRE INTERESSER: 
Skogbruk, beite, friluftsliv og reiseliv. 
 
TEKNISKE INNGREP: 
Det går atkomstveg til Kulisætrene gjennom området i sørøst og veg videre ned til Gauklidalen til 
bruk i forbindelse med jordbruk og jakt. Det finnes ei bu innenfor området i Gauklia. 
 
PLANSTATUS: 
Området er vist som landbruk, natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. 
 
MERKNADER: 
Avtale om frivillig vern foreligger. 
 
SKOGBRUKSOPPLYSNINGER:  
 

 Total-
areal  

Produktiv areal (daa) 
 

Annet areal (daa) 
 

Tilvekst Volum 

 daa H M L Sum Myr Skogkl Annet m³ m³ 

 3285  548 2062 2611  2623   17322 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Forslag Fylkesmannen i Oppland, 6.9.2011 (formelle justeringer etter ny mal foretatt 9.11.2011 og 
presiseringer 10.5.2012) 
 

FORSKRIFT FOR VERN AV SAGÅA NATURRESERVAT I SEL KOMMUNE I OPPLAND FYLKE 
 

 
§ 1.  Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare en av de aller best utviklede middelsrike elve- og 
bekkekløftene i Gudbrandsdalen med mange sjeldne skogtyper og med viktige forekomster av 
sjeldne og sårbare arter, bl.a. den nest største kjente populasjonen i Norge av ”huldrebregnen” 
russeburkne.  
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. I 
naturreservatet forekommer sjeldne skogtyper som bekkekløft, boreal regnskog, urskogspreget 
furuskog, kalkskog og høgstaudeskog i tillegg til velutviklet berg- og rasmarkvegetasjon. 
Naturreservatet er levested for flere sjeldne og sårbare sopparter, fuktighetskrevende lavarter og 
fugler. Området er topografisk svært godt utviklet med en helhetlig kløftegradient og et intakt 
gammelskogpreg. 
 
 
§ 2. Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Sel kommune: 192/4, 195/1, 319/1, 319/2, 320/1. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3285 dekar. 
 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk ..........datert Miljøverndepartementet 

[måned/år]. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Sel kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for 
naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter 
grensemerking. 
 
 
§ 3. Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
 forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 
kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 



 

 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 
 
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Beiting 
b) Sanking av bær og matsopp. 
c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
e) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. Eksisterende veger er avmerket på vernekartet. 
g)  Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 
 
§ 5. Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b) Utenom eksisterende veger avmerket på vernekartet er bruk av sykkel, hest og kjerre, samt 

ridning forbudt. 
 
§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

b) Motorferdsel på veg avmerket på vernekartet fram til Kulisætrene. 
c) Motorferdsel i forbindelse med landbruksnæring og utfrakt av felt elg, hjort og bjørn på veg 

avmerket på vernekartet mellom Kulisætrene og Gauklidalen. 
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 

benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring.  

e) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget.  

f) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av beitedyr.  
 
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk etter gjeldende lovverk.  
b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 
c)  Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 
d) Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller
 naturskade. 
e)  Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 
f) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke 

blir skadelidende. 
g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
h) Ridning langs bestemte traseer. 



 

 

i) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 bokstav d). 
j) Mindre utbedringer av veger avmerket på vernekartet. 
k) Rydding og hogst av vegetasjon rundt eksisterende bu i Gauklia og hogst av ved til denne. 
 
Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse 
med:  
l) vedlikehold av eksisterende bygninger, veger og andre anlegg og innretninger, jf. § 4 bokstav 

f).  
m) øvingskjøring til formål nevnt i § 6 bokstav a). 
n) utransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy, jf. § 6 

bokstav e). 
o) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 bokstav a). 
p) oppsetting av gjerder og sanketrøer, jf. § 7 bokstav b). 
q) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade, jf. § 7 bokstav d). 
r) mindre utbedringer av veger, jf. § 7 bokstav j). 

 
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9. Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 
 
§ 10. Forvaltningsplan  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OMRÅDE:      Torsæterkampen (utvidelse) 

KOMMUNE:                                                  Østre Toten 
FYLKE:                                                          Oppland 
KARTBLAD M711:                                           1916 III 
UTM-KORDINATER:                                             32V PN050160 
VERNEKATEGORI:                                             ** (hele reservatet ***) 
AREAL:                                                                      3488 daa (hele reservatet8175daa) 
HØYDE OVER HAVET:                      520-810 
BERØRTE EIENDOMMER:                             73/3, 73/9, 309/1 
 
        
OMRÅDEBESKRIVELSE: 
Området ligger på Totenåsen, sørøst i Østre Toten kommune. Utvidelsen av eksisterende 
naturreservat omfatter to delområder, ett på østsida og ett på vestsida av verneområdet. Den østre 
delen utgjør ei østvendt li ned fra Torsæterkampen mot Torsætra. Blåbærgranskog dominerer i hele 
lokaliteten, men det forekommer noe storbregneskog og høgstaudeskog med flere kravfulle planter. 
Skogen er fuktig og skyggefull, men det finnes også stedvis blokkmark og løsmasser som gir åpninger 
i skogbildet. Tresjiktet er dominert av gran, men løvtrær som rogn, osp, bjørk og selje forekommer. 
Den vestre delen består av ei vestvendt liside, et åsområde (Tjuvåskampen) helt i vest og med et 
mellomliggende område med mye myr. Også her dominerer gran og blåbærgranskog, men det 
forekommer noe furu i tillegg til løvtrær samt en del fattigmyrvegetasjon. Dessuten finnes små 
områder med høgstaude- og småbregneskog. Berggrunnen i de to delområdene består i all hovedsak 
av syenitter (nordmarkitt), og de ligger begge i mellomboreal vegetasjonssone. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING: 
Skogen i begge delområder varierer ganske mye i tilstand og struktur. Skogen er generelt noe yngre 
enn den som er innenfor eksisterende reservat, men i kjerneområdene er det en relativt gammel og 
flersjiktet naturskog. Ellers er skogen innenfor verneverdig areal svakt flersjiktet til ensjiktet, mer 
eller mindre ensaldret og ganske ung. I kjerneområdene finnes en god del død ved i forskjellige 
nedbrytningsstadier, men det meste er forholdsvis ferskt til lite nedbrutt. 
 
VERNEINTERESSER: 
Flere relativt krevende arter er påvist, både typisk gammelskogarter og varmekjære arter. Arter som 
bør nevnes er huldrestry, flokestry, kort trollskjegg, svartsonekjuke, hyllekjuke og gubbeskjegg. I 
tillegg bør tannrot nevnes da denne her har sin nordligste og samtidig høgestliggende forekomst på 
Østlandet. Det vurderes som høyst sannsynlig at det finnes flere rødlistede plantearter innenfor 
området. Det er i tillegg registrert flere rødlistede fugler innenfor området. Områdets største 
naturverdier er knyttet til fuktig, gammel granskog med død ved i forskjellige nedbrytningsstadier. En 
utvidelse av Torsæterkampen naturreservat vil gi en betraktelig bedre arrondering, tilføre økt 
variasjon og vil i tillegg medføre større totalareal og produktivt skogareal. I forhold til 
mangelanalysen for skogvern vil området ikke i nevneverdig grad bidra til inndekning av prioriterte 
mangler. Verneverdiene i utvidelsesområdet vurderes å være regionale (**). Verneverdiene for hele 
området etter en utvidelse av eksisterende naturreservat vil være nasjonale (***). 
 
FORMÅL: 
Formålet med Torsæterkampen naturreservat er å bevare et relativt stort skogområde med stor 
variasjon i skog- og naturtyper og med forholdsvis store, sammenhengende arealer gammel 
naturskog, noe som er sjeldent i regionen. 
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. I reservatet 
er både bekkekløft, rasmark, bergvegg, høgproduktiv granskog og fjellskog godt representert. Stedvis 



 

 

er det store konsentrasjoner død ved og gode forekomster av sjeldne og sårbare arter av lav, bl.a. 
huldrestry, og vedboende sopp. Reservatet er representativt for skogtypene i regionen. 
 
ANDRE INTERESSER: 
Skogbruk, beite og friluftsliv (herunder jakt). I den vestre delen er det flere skiløyper. 
 
TEKNISKE INNGREP: 
Gjennom den østre delen går det en strømledning (luftspenn) opp til Rausteinshytta (serveringssted 
innenfor eksisterende reservat, brukt i forbindelse med ski- og turløypenettet i området). 
 
PLANSTATUS: 
Området er vist som landbruk, natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. 
 
MERKNADER: 
Avtale om frivillig vern foreligger. Det gjøres oppmerksom på at utkast til forskrift som følger høringa 
vil gjelde for hele det nye naturreservatet inklusive eksisterende verneområde. 
 
SKOGBRUKSOPPLYSNINGER:  
 

 Total-
areal  

Produktiv areal (daa) 
 

Annet areal (daa) 
 

Tilvekst Volum 

 daa H M L Sum Myr Skogkl Annet m³ m³ 

 3488 108 1139 1550 2798 377 3006 105  40610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Forslag Fylkesmannen i Oppland, 6.9.2011 (formelle justeringer etter ny mal foretatt 9.11.2011 og 
presiseringer 10.5.2012) 
 
FORSKRIFT FOR VERN AV TORSÆTERKAMPEN NATURRESERVAT I ØSTRE TOTEN KOMMUNE I 
OPPLAND FYLKE 
 

 
§ 1.  Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et relativt stort skogområde med stor variasjon i skog- og 
naturtyper og med forholdsvis store, sammenhengende arealer gammel naturskog, noe som er 
sjeldent i regionen. 
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. I 
naturreservatet er både bekkekløft, rasmark, bergvegg, høgproduktiv granskog og fjellskog godt 
representert. Stedvis er det store konsentrasjoner død ved og gode forekomster av sjeldne og 
sårbare arter av lav, bl.a. huldrestry, og vedboende sopp. Naturreservatet er representativt for 
skogtypene i regionen. 
 
§ 2. Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Østre Toten kommune: 73/3, 73/9, 309/1. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 8175 dekar. 
 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk ..........datert Miljøverndepartementet 

[måned/år]. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Østre Toten kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i 
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet 
som lages etter grensemerking. 
 
§ 3. Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
  forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra 
naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 
kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 



 

 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 
e) Bålbrenning er forbudt. 

 
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Beiting 
b) Sanking av bær og matsopp. 
c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
e) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand 

på vernetidspunktet. 
g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 
 lovverk. 
h) Rydding av vegetasjon i trasé for vinterbilveg avmerket på vernekartet i forbindelse med 

skogsdrift på tilgrensende arealer. 
i) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 
j) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 
verneformålet. 

 
§ 5. Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt ridning er forbudt. 

 
§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget.  

d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av beitedyr. 
e) Motorferdsel langs trasé for vinterbilveg avmerket på vernekartet i forbindelse med 

etablering og bruk av denne. 
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  
 
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk etter gjeldende lovverk.  
b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 
c)  Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 
d) Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller
 naturskade. 



 

 

e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveger. 
f) Utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetraseer. 
g) Etablering av nye stier og skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 
h) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
i) Ridning langs bestemte traseer. 
j) Hogst av etablerte plantefelt. 
k) Rydding og hogst av vegetasjon rundt eksisterende hytter og hogst av ved til disse. 
l) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 bokstav d). 
m) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 bokstav j). 
 
Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse 
med:  
n) vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger, jf. § 4 bokstav f).  
o) oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 bokstav j) og § 7 bokstav m), og i forbindelse 

med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, jf. § 4 bokstav i). 
p) øvingskjøring til formål nevnt i § 6 bokstav a). 
q) uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy, jf. § 6 

bokstav c). 
r) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 bokstav a). 
s) oppsetting av gjerder og sanketrøer, jf. § 7 bokstav b). 
t) bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy for transport av ved, materialer, varer 

og utstyr til hytter i naturreservatet, jf. også § 7 bokstav d) og k). 
      u) bruk av snøskuter og prepareringsmaskin for oppkjøring av skiløyper, jf. § 7 bokstav f). 
 
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9. Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf 
naturmangfoldloven § 47. 
 
§ 10. Forvaltningsplan  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr 677 om fredning av Torsæterkampen naturreservat, Østre 
Toten kommune, Oppland. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

OMRÅDE:      Fjæluelva  

Kommune:      Østre Toten  
FYLKE:                             Oppland 
KARTBLAD M711:                                           1916 III 
UTM-KORDINATER:                                             32V PN134217 
VERNEKATEGORI:                                             ** 
AREAL:                                                                      523 daa                                                                                                
HØYDE OVER HAVET:                      300-595 
BERØRTE EIENDOMMER:                             5/1, 5/5, 5/6, 5/7, 5/29, 6/4, 311/1 
 
        
OMRÅDEBESKRIVELSE: 
Området omfatter en nord- til nordøstvendt bekkedal sør for Skreia sørøst i Østre Toten kommune. 
Mot bunnen er dalføret ganske trangt med bratte sider. Lenger opp flater terrenget ut. Bergrunnen 
består av dels skifer, sandstein, kalkstein og syenitt/kvartssyenitt. I mye av bekkedalen ligger et 
ganske tjukt lag med finkornet (leir- og siltrik) morene over berggrunnen. Terrenget er ganske bratt, 
og flere småbekker drenerer ned dalsiden og gir et småkupert ravinelandskap. Noen ravinerygger er 
skarpe og utsatt for stadig erosjon og blottlegger leirjorda. Området ligger vi sørboreal sone. 
Skogbildet er dominert av gran. Noen partier er løvrike, hvor gråor opptrer hyppigst. Bjørk, rogn og 
selje forekommer spredt. I nord hvor eksposisjonen er sørlig inngår også alm, hassel og spisslønn. 
Feltsjiktet er rikt i store deler av området, og veksler i stor grad mellom høgstaude- og 
lågurtvegetasjon avhengig av fuktighet. Noe av granskogen kan betraktes som høgstaudegranskog 
(truet). Innenfor kjerneområdet forekommer spesielle lågurtutforminger med regionalt sjeldne arter. 
Enkelte særlig fuktige partier bærer preg av rikkilde. I dalbunnen er marka flompåvirket. I 
kjerneområdet varierer forekomsten av dødved ganske mye med fra ganske mye gadd og læger av 
gran i låge til midlere nedbrytningsstadier til godt nedbrutte læger av både gran og ulike boreale 
løvtrær.  
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING: 
Skogen varierer nokså mye i tilstand og struktur. Innenfor kjerneområdet og sørvest i området er 
skogen for det meste relativt gammel og i sein optimalfase til aldersfase og oppløsningsfase. Øvre 
trealder er på omkring 100-140 år. Ellers er skogen i stor grad kulturpreget, dvs. tett bestokket, svakt 
flersjiktet til ensjiktet, mer eller mindre ensaldret og ganske ung. Mye av dette er i hogstklasse 2 og 
3. Det er spredt innslag av eldre løvtrær som selje og spisslønn i den unge gran-gråor-skogen. På 
motsatt side av dalen er skogen så å si uthogd helt ned til elva.  
 
VERNEINTERESSER: 
Noen moderat krevende til krevende gammelskogarter er påvist av både sopp, lav og mose. Flest 
interessante funn er imidlertid gjort innen segmentet av rikindikatorer. Karplantefloraen er ganske 
variert og rik med forekomst av flere regionalt sjeldne arter. Den boreale kløftefloraen i de to 
bekkekløftene i sørvest må tillegges vekt. Området kan betraktes som et spesialområde med ganske 
store naturverdier konsentrert til et lite areal. Høgstaude-granskogen i området er en truet 
vegetasjonstype. I tillegg er en forholdsvis stor del av området rik lågurtgranskog med potesial for 
bl.a. krevende mykorrhiza-sopp. Lågurt-utformingen med skogstarr og alm m.fl. på leirjord er 
regionalt meget sjelden. Ungskogpartiene i området har generelt et stort utviklingspotesial.I forhold 
til mangelanalysen for skogvern vil området i noen grad bidra til inndekning av rike skogtyper og 
lavlandsskog. Verneverdien for området vurderes å være regional (**). 
 
FORMÅL: 
Formålet med Fjæluelva naturreservat er å bevare ei bekkekløft og en rik og høgproduktiv 
blandingsskog i låglandet med truete og regionalt svært sjeldne skogtyper som høgstaudegranskog 
og en spesiell utforming av rik lågurtgranskog på leirjord.   
 



 

 

Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. 
Vegetasjonen i reservatet er rik og med mange varmekjære elementer. Deler av området har 
gammelskog med relativt mye død ved av gran. I reservatet forekommer sjeldne arter innenfor flere 
organismegrupper, bl.a. arter knyttet til gammelskog. 
 
ANDRE INTERESSER: 
Skogbruk og beite. 
 
TEKNISKE INNGREP: 
Flere gamle hesteveger synes i terrenget. 
 
PLANSTATUS: 
Området er vist som landbruk, natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. 
 
MERKNADER: 
Avtale om frivillig vern foreligger. 
 
SKOGBRUKSOPPLYSNINGER:  
 

 Total-
areal  

Produktiv areal (daa) 
 

Annet areal (daa) 
 

Tilvekst Volum 

 daa H M L Sum Myr Skogkl Annet m³ m³ 

 523 454 60 4 518     12615 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Forslag Fylkesmannen i Oppland, 6.9.2011 (formelle justeringer etter ny mal foretatt 9.11.2011 og 
presiseringer 10.5.2012) 
 

FORSKRIFT FOR VERN AV FJÆLUELVA NATURRESERVAT I ØSTRE TOTEN KOMMUNE I 
OPPLAND FYLKE 
 

 
§ 1.  Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare ei bekkekløft og en rik og høgproduktiv blandingsskog i 
låglandet med truete og regionalt svært sjeldne skogtyper som høgstaudegranskog og en spesiell 
utforming av rik lågurtgranskog på leirjord.   
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. 
Vegetasjonen i reservatet er rik og med mange varmekjære elementer. Deler av området har 
gammelskog med relativt mye død ved av gran. I naturreservatet forekommer sjeldne arter innenfor 
flere organismegrupper, bl.a. arter knyttet til gammelskog. 
 
§ 2. Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Østre Toten kommune: 5/1, 5/5, 5/6, 5/7, 5/29, 6/4, 
311/1. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 523 dekar. 
 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk ..........datert Miljøverndepartementet 

[måned/år]. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Østre Toten kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i 
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet 
som lages etter grensemerking. 
 
§ 3. Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
 forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 
kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 



 

 

e) Bålbrenning er forbudt. 
 
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Beiting. 
b) Sanking av bær og matsopp. 
c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
e) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
f)  Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 
 
§ 5. Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre er forbudt. Ridning er forbudt utenom eksisterende stier og 

gamle ferdselsveger avmerket på vernekartet. 
 
§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget.  

d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av beitedyr.  
 
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk etter gjeldende lovverk. 
b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 
c) Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 
d) Hogst av etablerte plantefelt. 
e)  Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 
f) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke 

blir skadelidende. 
g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
h) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 bokstav d). 
 
Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse 
med:   
i) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 bokstav a). 
j) oppsetting av gjerder og sanketrøer, jf. § 7 bokstav b). 
k) hogst av etablerte plantefelt, jf, § 7 bokstav d). 

 
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 



 

 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9. Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 
 
§ 10. Forvaltningsplan  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

OMRÅDE:      Einstullia 

KOMMUNE:                                                  Skjåk 
FYLKE:                                                          Oppland 
KARTBLAD M711:                                           1319 II 
UTM-KORDINATER:                                             32V MP412755 
VERNEKATEGORI:                                             ** 
AREAL:                                                                      991 daa                                                                                                
HØYDE OVER HAVET:                      730-1200 
BERØRTE EIENDOMMER:                             246/1 
 
        
OMRÅDEBESKRIVELSE: 
Området ligger ved Billingen nordvest i Skjåk, på østsida av riksveg 15, og like ved samløpet mellom 
de to store fjellvassdragene Tora og Føysa som drenerer de sentrale delene av Reinheimen. I nord og 
øst grenser området til Reinheimen nasjonalpark. Området har ganske fattig berggrunn dominert av 
gneisbergarter som dekkes av løsmasser (morene). Det ligger i ei forholdsvis slak vestvendt liside, 
med snaufjell på østsida og dalbunnen i vestkant. Området ligger innenfor nordboreal 
vegetasjonssone. Furu og bjørk er omtrent enerådende treslag, der furua er grovvokst og gammel, 
mens bjørka stort sett er småvokst og ung. Fattige til middels rike vegetasjonstyper er dominerende, 
som bærlyng og blåbærskog og til dels småbregneskog, mens det bare er små arealer med 
høgstaudebjørkeskog og intermediære til middelsrike fuktsig, dels kildepreget. Det er trolig til dels 
svært gammel furu i området, men det er lite læger og da primært ganske ferske.  
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING: 
Skogen bærer preg av langvarig forsiktig hogst av furu, men derimot hard utnyttelse av bjørk og 
kanskje også av liggende trevirke av furu som følge av nærheten til den store setergrenda på 
Billingen. Opp mot Føysa er det uvanlig åpen og samtidig grovvokst furuskog, med svært gamle 
furutrær, en god del sannsynligvis over 400 år. Videre sørover blir det mer bjørkedominert skog i et 
belte. I lifoten og søndre del av området er det stedvis furudominert skog med trær av varierende 
dimensjoner. Stubber forekommer spredt og det er ikke snakk om noen urskog selv om skogen har et 
visst urskogpreg. Gamle og grove furulæger er sparsomme, men finnes spredt i ulike 
nedbrytningsstadier. Bjørketrærne er stort sett av små dimensjoner og virker gjennomgående ganske 
unge, men spredt finnes også eldre bjørketrær. Kontinuiteten i gamle furutrær vurderes som god, 
mens det er svakere kontinuitet i dødt trevirke av furu og gammel levende bjørk. Det finnes 
brannspor i området, men det kan virke som om området har forholdsvis lav brannpåvirkning. 
Contortafuru er plantet nær riksvegen og er i spredning der, men arten er ikke observert innenfor 
forslag til verneområde. 
 
VERNEINTERESSER: 
Området er forholdsvis artsfattig, men enkelte kravfulle og rødlistede lavarter knyttet til gammel 
levende furu forekommer i til dels gode bestander, og det er også innslag av tilsvarende sopparter 
knyttet til dødt trevirke av furu. I alt 6 rødlistearter er påvist, og dette inkluderer en god bestand av 
ulvelav i til dels store mengder på enkelte trær. Området har mye av de samme kvalitetene som 
andre kjente gamle furuskoger vest i Skjåk, inkludert Honnsrøve naturreservat (ca. 1km sørvest for 
området) og området rundt Røykjeskålsvatnet (del av Breheimen nasjonalpark). Det rangeres bak 
disse som følge av bl.a. mindre areal, klart dårligere forekomst av dødt trevirke og generelt dårligere 
naturvariasjon. Området utgjør likevel et viktig supplementsområde til disse, og er med på å øke 
totalarealet av gammel urskogpreget furuskog i distriktet, noe som er verdifullt for arealkrevende 
arter knyttet til gammel furuskog. Området har ganske stor verdi for enkelte rødlistearter. Det at 
området grenser til Reinheimen nasjonalpark øker også verdien.I forhold til mangelanalysen for 
skogvern fanger området ganske godt opp enkelte kvaliteter knyttet til urskogpreget furuskog. 
Verneverdien for området vurderes å være regional (**). 
 



 

 

 
FORMÅL: 
Formålet med Einstullia naturreservat er å bevare et område med gammel urskogpreget furuskog 
med forekomst av flere sjeldne og sårbare sopp- og lavarter, bl.a. gode bestander av ulvelav.  
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. I reservatet 
er det en god del svært gammel furu og det er en god kontinuitet i gamle furutrær. Forekomsten av 
sjeldne og sårbare sopp- og lavarter er knyttet både til levende og dødt virke av furu. 
 
ANDRE INTERESSER: 
Skogbruk, beite og friluftsliv herunder jakt. 
 
TEKNISKE INNGREP: 
Områder grenser til ei bru til turbruk som går over elva Føysa. Det går stier i området. 
 
PLANSTATUS: 
Området er vist som landbruk, natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. 
 
MERKNADER: 
Avtale om frivillig vern foreligger. 
 
SKOGBRUKSOPPLYSNINGER:  
 

 Total-
areal  

Produktiv areal (daa) 
 

Annet areal (daa) 
 

Tilvekst Volum 

 daa H M L Sum Myr Skogkl Annet m³ m³ 

 991   691 691  136 166 157 6037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Forslag Fylkesmannen i Oppland 18.3.2011/31.3.2011 (formelle justeringer etter ny mal foretatt 
9.11.2011 og presiseringer 10.5.2012) 
 

FORSKRIFT FOR VERN AV EINSTULLIA NATURRESERVAT I SKJÅK KOMMUNE I OPPLAND 
FYLKE 
 

 
§ 1.  Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammel urskogpreget furuskog med 
forekomst av flere sjeldne og sårbare sopp- og lavarter, bl.a. gode bestander av ulvelav.  
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. I 
naturreservatet er det en god del svært gammel furu og det er en god kontinuitet i gamle furutrær. 
Forekomsten av sjeldne og sårbare sopp- og lavarter er knyttet både til levende og dødt virke av furu. 
 
§ 2. Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Skjåk kommune: 246/1. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 991 dekar. 
 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk ..........datert Miljøverndepartementet 

[måned/år]. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Skjåk kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet 
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter 
grensemerking. 
 
§ 3. Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
 forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 
kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 
 



 

 

§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Beiting 
b) Sanking av bær og matsopp. 
c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
e) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 
g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 
 
§ 5. Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt ridning er forbudt. 

 
§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 
terrenget.  

d) Bruk av hest for uttransport av felt elg og hjort og for uttransport og tilsyn av beitedyr.  
 
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk etter gjeldende lovverk.  
b)  Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 
c) Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller
 naturskade. 
d)  Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 
e) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke 

blir skadelidende. 
f) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
g) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 bokstav d). 
 
Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse 
med:  
h) vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger, jf. § 4 bokstav f).  
i) øvingskjøring til formål nevnt i § 6 bokstav a). 
j) utransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy, jf. § 6 bokstav c). 
k) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 bokstav a). 

 
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 



 

 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9. Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 
 
§ 10. Forvaltningsplan  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OMRÅDE:      Nordre Bryhnsåa 

KOMMUNE:                                                  Øyer 
FYLKE:                                                          Oppland 
KARTBLAD M711:                                           1817 I 
UTM-KORDINATER:                                             32V NN777943 
VERNEKATEGORI:                                             **(*) 
AREAL:                                                                      367 daa                                                                                                
HØYDE OVER HAVET:                      340-655 
BERØRTE EIENDOMMER:                             30/2, 36/1, 36/3, 36/5, 37/3 
 
        
OMRÅDEBESKRIVELSE: 
Nordre Bryhnsåa utgjør en markert, djup nedskåret bekkekløft i Gudbrandsdalens østside, rett sør for 
Øyer kirke, ca. 17km nord for Lillehammer. Bratte bergheng finnes på stedviseberghamre og opp lia 
på vestsida. Langs bekken er bergvegger stort sett forekommende på kløftas aller trangeste partier, 
ellers er lisidene for det meste nokså jevne. Midtpartiet har et nokså åpent preg med flat og opptil 
60m bred grovsteinet bunn. Bekken har en nokså liten vassføring som stort sett faller rolig og jevnt 
gjennom kløfta. Enkelte små stryk og fossefall finnes lokalt i kløftas trangeste partier. Berggrunnen 
består av mørk grå sandstein i veksellag med skifer. Løsmassedekket er nokså tjukt med mest 
grovkornet materiale. Området ligger hovedsakelig i mellomboreal vegetasjonssone med noe areal i 
sørboreal sone i nedre deler og i varme vestvendte lier. Nordre Bryhnsåa er dominert av rike og 
frodige vegetasjonstyper, karakteristisk for kløftene i Sør-Gudbrandsdalen. Kløftebunnen og nedre 
del av lisidene er preget av uvanlig frodig gråor-heggeskog i veksling med løvrik høgstaudegranskog. 
Stedvis på flatere partier i midtpartiet kan strutseving dominere totalt over store arealer. Opp på 
solsiden blir lågurtskog gradvis mer dominerende. Selje, bjørk og rogn samt noe osp står vanlig i 
granskogen. Stedvis finnes mer vegetasjonsfattig rasmark. På skyggesiden går høgstaudeskogen et 
godt stykke opp i lia, før småbregneskog og blåbærskog overtar dominansen. Nedre deler av kløfta 
har et tydelig beitepreg med mye gras i feltsjiktet. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING: 
Skogstrukturen og påvirkningsgraden i kløfta varierer en del, fra ungskog etter flatehogst og 
halvgammel tett produksjonsskog i nedre halvdel til eldre nokså storvokst granskog i indre deler. 
Boniteten er generelt høg og skogen er virkesrik. All skog er tidligere hardt påvirket, noe som 
gjenspeiler seg i liten aldersspreding og nærmest fravær av tydelig gamle trær. Best utviklet er 
granskogen i indre deler som begynner å gå i sammenbrudd. Nokså mye fersk og noe midlere 
nedbrutt død ved finnes stedvis i glenner, godt nedbrutte stokker finnes bare svært spredt. Også 
gråorskog med raskt omløp begynner å danne litt død ved. Død ved og gamle trær av annet lauv 
finnes kun svært spredt. Nyere hogstinngrep finnes i dalbunnen på østsida av elva. Svært fuktig 
granskog med trekk av boreal regnskog finnes på de aller trangeste partiene av kløfta (ved 
Geitryggen og Svingberget). Her finnes også innslag av mineralrike, skyggefulle bergvegger viktig for 
krevende arter. 
 
VERNEINTERESSER: 
Nordre Bryhnsåa er en nokså stor og velarrondert kløft dominert av rike og frodige vegetasjonstyper 
karakteristisk for bekkekløftene i søndre del av Gudbrandsdalen. Karplantefloraen i kløfta er artsrik 
og frodig med en rekke krevende karplanter. Mest interessant er den rødlistede ”huldreplanten” 
skogranke. Lav- og mosefloraen er moderat utviklet med spredte innslag av fuktighetskrevende arter. 
Artsmessig rikest var trange partier av kløfta, der den rødlistede trådragg fantes spredt på berg 
sammen med andre signalarter. På små partier, gjerne under beskyttede bergvegger står svært fuktig 
granskog med trekk av boreal regnskog. I indre deler finnes en del død ved, over gjennomsnittet for 
kløfter i Sør-Gudbrandsdalen. Artsmessig mest spesielt er de mange sjeldne barksoppene. Et titalls av 
disse er kun kjent fra færre enn 10 lokaliteter her i landet. Dette elementet skiller Nordre Bryhnsåa 
nokså klart fra andre kløfter i regionen. Potensialet for markboende sopp i kløfta er middels høgt, 



 

 

både på frodig mark og under gran i rikere lågurtlier. Den truete vegetasjonstypen 
høgstaudegranskog finnes på betydelige arealer. I forhold til mangelanalysen for skogvern anses 
mangelinndekkingen som stor. Verneverdien for området vurderes å være regional til nasjonal 
(**(*)), tilsvarende verdi 4 i bekkekløftregistreringene. 
 
FORMÅL: 
Formålet med Nordre Bryhnsåa naturreservat er å bevare en nokså stor og velarrondert bekkekløft 
dominert av rike og frodige vegetasjonstyper karakteristisk for bekkekløftene i søndre deler av 
Gudbrandsdalen med en stor ansamling av svært sjeldne barksopper.  
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. I reservatet 
forekommer bl.a. sjeldne skogtyper som bekkekløft, boreal regnskog, høgstaudeskog og rik 
lågurtskog i tillegg til berg- og rasmarkvegetasjon og gråor-heggeskog. Reservatet har en artsrik og 
frodig karplanteflora med bl.a. ”huldreplanten” skogranke.  
 
ANDRE INTERESSER: 
Skogbruk, beite og friluftsliv. Uttak av vatn fra bekken til vatningsanlegg. 
 
TEKNISKE INNGREP: 
Det finnes en traktorveg og stier i tillegg til to uttak for vatningsanlegg (i de nedre deler) innenfor 
området.  
 
PLANSTATUS: 
Området er vist som landbruk, natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. 
 
MERKNADER: 
Avtale om frivillig vern foreligger ikke da saken sendes på høring. Det er i utgangspunktet enighet 
med grunneierne om grenser og forskrift, mens erstatningsutmålingen ikke er ferdigforhandlet. 
 
 
SKOGBRUKSOPPLYSNINGER:  
 

 Total-
areal  

Produktiv areal (daa) 
 

Annet areal (daa) 
 

Tilvekst Volum 

 daa H M L Sum Myr Skogkl Annet m³ m³ 

 367 54 261 39 354     7386 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Forslag Fylkesmannen i Oppland, 4.5.2012 (justeringer etter mal foretatt 10.5.2012) 

FORSKRIFT FOR VERN AV NORDRE BRYHNSÅA NATURRESERVAT I ØYER KOMMUNE I 
OPPLAND FYLKE 
 

 
§ 1.  Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare en nokså stor og velarrondert bekkekløft dominert av rike 
og frodige vegetasjonstyper karakteristisk for bekkekløftene i søndre deler av Gudbrandsdalen med 
en stor ansamling av svært sjeldne barksopper.  
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. I 
naturreservatet forekommer bl.a. sjeldne skogtyper som bekkekløft, boreal regnskog, høgstaudeskog 
og rik lågurtskog i tillegg til berg- og rasmarkvegetasjon og gråor-heggeskog. Reservatet har en artsrik 
og frodig karplanteflora med bl.a. ”huldreplanten” skogranke.  
 
 
§ 2. Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Øyer kommune: 30/2, 36/1, 36/3, 36/5, 37/3. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 367 dekar. 
 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk ..........datert Miljøverndepartementet 

[måned/år]. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Øyer kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet 
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter 
grensemerking. 
 
 
§ 3. Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
 forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 
kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 



 

 

e) Bålbrenning er forbudt. 
 
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Beiting 
b) Sanking av bær og matsopp. 
c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
e) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Vedlikehold av traktorveg og andre eksisterende anlegg og innretninger i henhold til tilstand 

på vernetidspunktet. Traktorvegen som kan vedlikeholdes, er avmerket på vernekartet. 
g)  Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 
 
§ 5. Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b) Utenom eksisterende traktorvegavmerket på vernekartet er bruk av hest og kjerre forbudt. 
c) Utenom eksisterende traktorveg og sti avmerket på vernekartet er ridning og bruk av sykkel 

forbudt. 
 
§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

b) Motorferdsel i forbindelse med landbruksnæring og utfrakt av felt elg, hjort og bjørn på 
traktorvegen avmerket på vernekartet. 

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring.  

d) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget.  

e) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av beitedyr.  
 
 
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk etter gjeldende lovverk.  
b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 
c)  Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 
d) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 
e)  Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 
f) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke 

blir skadelidende. 
g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
h) Ridning langs bestemte traseer. 
i) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 bokstav d). 
j) Nødvendige tiltak innenfor naturreservatet for vedlikehold av tilgrensende skogsbilveg 

(Minefeltvegen). 
 



 

 

Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse 
med:  
k) vedlikehold av eksisterende traktorveg og andre anlegg og innretninger, jf. § 4 bokstav f).  
l) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 bokstav a). 
m) oppsetting av gjerder og sanketrøer, jf. § 7 bokstav b). 
n) vedlikehold av tilgrensende skogsbilveg, jf. § 7 bokstav j). 

 
 
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
 
§ 9. Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 
 
 
§ 10. Forvaltningsplan  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
 
§ 11. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
 
§ 12. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

OMRÅDE:      Odnesberga 

KOMMUNE:                                                  Søndre Land 
FYLKE:                                                          Oppland 
KARTBLAD M711:                                           1816 IV 
UTM-KORDINATER:                                             32V NN640418 
VERNEKATEGORI:                                             *** 
AREAL:                                                                      748 daa                                                                                                
HØYDE OVER HAVET:                      200-425 
BERØRTE EIENDOMMER:                             20/1, 21/2 
 
        
OMRÅDEBESKRIVELSE: 
Odnesberga er et sørberg som ligger på nordsida av Randsfjorden i Søndre Land, vel 5km sørøst for 
Dokka sentrum. Det ligger på berggrunnsgrensa mellom yngre bergarter fra kambro-silur og eldre 
grunnfjellsbergarter. Mye av berggrunnen må betegnes som relativt kalkrik selv om det mangler rein 
kalkstein. Området er overveiende sørvendt og veksler mellom skogkledt liside, rasmarker, 
rasmarksskog, berghamre og mer ordinær åskolleskog ovenfor øvre berghamre. Området ligger 
innenfor sørboreal vegetasjonssone, men viser flere klare boreonemorale trekk som følge av den 
gunstige topografien. Barskog dominerer med mye både av gran- og furuskog, samt en del 
barblandingsskog. I tillegg er det noe lauvskog, men sjelden bestandsdannende. Enkelte små 
edellauvskogforekomster opptrer likevel, vanligvis dominert av lind. Lågurtskog er vanligste 
vegetasjonstype, men det finnes også en del fattigere skogtyper (blåbær og bærlyng), og i tillegg litt 
alm-lindeskog og urterike kantsonemiljøer. Også småbregneskog og høgstaudeskog er representert. 
 
SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING: 
Det er mye aldersfase på skogen, men også en del optimalfase, særlig i lia under rasmarka. I denne 
delen av området finnes også noen små ungskogfelt, men disse er primært lagt utenfor 
verneforslaget. Spesielt i skogbremmen mellom rasmarka og berget ovenfor er det relativt gammel 
skog med stedvis mye dødt trevirke, også grove, gamle og morkne læger. Den forholdsvis gode 
forekomsten av dødt furuvirke er regionalt sjeldent. Små partier med tendenser til oppløsningsfase 
forekommer også andre steder. Generelt vurderes kontinuiteten i gamle trær og dødt trevirke til å 
være svak til middels god. Både under rasmarka og over berget bærer skogen preg av jevnlig og 
langvarig utnytting. Oppe på berget er det et mindre brannfelt av nyere dato (ca. 10 daa og 10 år). 
Spor etter tidligere branner finnes også i området. 
 
VERNEINTERESSER: 
Området er artsrikt og forekomsten av kravfulle og rødlistede arter er høgt (46), inkludert to sterkt 
truete sopp og 15 sårbare arter, og potensialet for å finne flere er stort. Det er særlig forekomsten av 
kalkbarskogsarter som er spesiell, men det er også et betydelig element av rødlistede vedboende 
sopp, både knyttet til gran og furu. I tillegg finnes det en rekke kravfulle edellauvskogsarter, inkludert 
rødlistearter både blant marklevende sopp, vedboende sopp og lav. Knyttet til berg, rasmark og 
gammelskog er det dessuten gode forekomster og dels rødlistede arter blant både fugl og karplanter. 
Enkelte arter er nasjonalt og dels internasjonalt sjeldne og/eller har indregrense på Østlandet her. 
Odnesberga er trolig den viktigste sørbergslokaliteten i Oppland. I forhold til mangelanalysen for 
skogvern fanger området ganske godt opp kvaliteter knyttet til lågurtskog/kalkskog, og på mindre 
arealer også kalklindeskog, gammel boreal lauvskog og boreal naturskog rik på dødved av gran. I 
tillegg har området store forekomster av rødlistearter. Området vurderes å være nasjonalt verdifullt 
(***). 
 
 
 
 
 



 

 

 
FORMÅL: 
Formålet med Odnesberga naturreservat er å bevare et naturskogsområde med hovedsakelig 
kalkrike og varmekjære skogtyper knyttet til sørberg og rasmark som har store forekomster av 
sjeldne og sårbare kalkbarskogsarter og vedboende sopp. 
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. I reservatet 
er lågurtskog vanligste vegetasjonstype og både rasmark, bergvegg, edellauvskog/kalklindeskog og 
rikmyr er representert. Stedvis er det mye død ved og gammel skog, hovedsakelig av gran. I tillegg til 
forekomstene av kalkbarskogsarter og vedboende sopp er det i reservatet også en rekke kravfulle, 
sjeldne og sårbare arter knyttet til edellauvskog, berg og rasmark, inklusive karplanter og fugl.  
 
ANDRE INTERESSER: 
Skogbruk, beite og friluftsliv. 
 
TEKNISKE INNGREP: 
Det går gamle hesteveger og turstier i området. Området grenser til traktorveger og et 
høgdebasseng. 
 
PLANSTATUS: 
Området er vist som landbruk, natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. 
 
MERKNADER: 
Avtale om frivillig vern foreligger ikke da saken sendes på høring. Det er i utgangspunktet enighet 
med grunneierne om forskrift og den ene grunneieren også om grenser. For den andre grunneieren 
foreligger det to alternativer for grenser, der det mest omfattende sendes på høring. 
Erstatningsutmålingen er bl.a. av den grunn heller ikke ferdigforhandlet. 
 
 
SKOGBRUKSOPPLYSNINGER:  
 

 Total-
areal  

Produktiv areal (daa) 
 

Annet areal (daa) 
 

Tilvekst Volum 

 daa H M L Sum Myr Skogkl Annet m³ m³ 

 753 54 603 20 677     7800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Forslag Fylkesmannen i Oppland, 5.1.2012 (justeringer etter ny mal og av areal foretatt 10.5.2012) 
 
FORSKRIFT FOR VERN AV ODNESBERGA NATURRESERVAT I SØNDRE LAND KOMMUNE I OPPLAND 
FYLKE 
 

 
§ 1.  Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et naturskogsområde med hovedsakelig kalkrike og 
varmekjære skogtyper knyttet til sørberg og rasmark som har store forekomster av sjeldne og 
sårbare kalkbarskogsarter og vedboende sopp. 
 
Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i 
form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. I 
naturreservatet er lågurtskog vanligste vegetasjonstype og både rasmark, bergvegg, 
edellauvskog/kalklindeskog og rikmyr er representert. Stedvis er det mye død ved og gammel skog, 
hovedsakelig av gran. I tillegg til forekomstene av kalkbarskogsarter og vedboende sopp er det i 
naturreservatet også en rekke kravfulle, sjeldne og sårbare arter knyttet til edellauvskog, berg og 
rasmark, inklusive karplanter og fugl.  
 
§ 2. Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Søndre Land kommune: 20/1, 21/2. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 753 dekar (maks areal, alternativt 572 dekar). 
 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk ..........datert Miljøverndepartementet 

[måned/år]. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Søndre Land kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i 
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet 
som lages etter grensemerking. 
 
§ 3. Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
 forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 
kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 



 

 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 
 
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Beiting 
b) Sanking av bær og matsopp. 
c) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
e) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 
g) Vedlikehold av traktorveg avmerket på vernekartet i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 
h) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 
 
§ 5. Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt ridning er forbudt. 

 
§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget.  

d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av beitedyr. 
 
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt etter gjeldende lovverk.  
b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 
c)  Utsetting av saltstein for bufe. 
d) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveger. 
f) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke 

blir skadelidende. 
g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
h) Bruk av sykkel og ridning langs bestemte traseer. 
i) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 bokstav d). 
 
Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse 
med:  
j) vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger, jf. § 4 bokstav f).  
k) uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy, jf. § 6 

bokstav c). 



 

 

l) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt, jf. § 7 bokstav a). 
m) oppsetting av gjerder og sanketrøer, jf. § 7 bokstav b). 

 
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9. Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 
 
§ 10. Forvaltningsplan  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


