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Svar - Frivillig vern av skog - varsel om oppstart av verneprosess 
for Brenninga i Åsnes kommune  
 
Det vises til Deres oversendelse av 04.10.2018 med varsel om oppstart av verneprosess 
for Brenninga, gnr 24/3 m.fl., i Åsnes kommune. Arbeidet har sammenheng med 
prosessen med frivillig vern av skog, og i denne forbindelse er det oppnådd enighet med 
grunneieren om vern av et ca. 1600 daa stort område sørvest for Sævsjøberget med 
gammel gran- og furuskog med innslag av bjørk og selje. Området er ellers preget av myr 
og flere små tjern, og det er påvist en rekke rødlistearter. Frist for uttalelse er satt til 
11.11.2018. 
 
 
Planfaglige forhold  
Fylkesdirektøren har ingen vesentlige planfaglige merknader til det varslede arbeidet for 
opprettelse av Brenninga naturreservat. 
 
 
Kulturvernfaglige forhold 
Vern av større arealer er i utgangspunktet positivt for kulturminneforvaltningen. For 
automatisk fredete kulturminner vil fredningen etter kulturminneloven fortsatt gjelde, 
mens naturreservatet vil sikre at natur- og kulturmiljøet kulturminnene ligger i, også blir 
vernet.  
 



 

Side 2 
 

 

Det er ikke tidligere registrert automatisk fredete kulturminner innenfor området, men 
ifølge LIDAR-data (flybåren laserscanning) er det flere strukturer i området som etter all 
sannsynlighet er kullgroper og/eller fangstgroper for elg. 
 
Det er positivt for kulturminner at de blir liggende innenfor et naturreservat. For enkelte 
kulturminner fra nyere tid og for kulturmiljøer og kulturlandskap kreves det aktiv skjøtsel 
for å ivareta verneverdiene. Det er viktig at det i slike tilfeller åpnes for skjøtsels- og 
tilretteleggingstiltak i bestemmelser gitt i medhold av naturmangfoldloven § 37. Det vises 
til Miljødirektoratets og Riksantikvarens veileder M-420 | 2015 generelt og pkt. 6.3 
spesielt. 
 
Vi anbefaler at det tas med i bestemmelsene at ferdsel skal ta hensyn til blant annet 
kulturminner, og at det kan gis dispensasjon til istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av 
kulturminner. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kristin Ryen Reithaug 
ass. fylkessjef 
Samferdsel, kulturminner og plan 
 
  Elisabeth Seip 
  kulturvernleder 
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