
Utdrag fra vernevedtaket for utvidelse av Skjellingshovde naturreservat (Kongelig 
resolusjon av 6. desember 2019)   

…. 

Høringsuttalelser:  

Søndre Land kommune motsetter seg ikke utvidelsen av naturreservatet, men frarår at de fremmede 
treslagene i området hogges som et skjøtselstiltak. Dette tiltaket er i strid med kommunens 
kommende kulturminneplan der skogmiljøet øst for Store Skjellingshovde vil inngå som et viktig 
kulturhistorisk landskapsområde. Kommunen peker på alternativet som vil være å avvente hogst til 
plantingene er hogstmodne, for på den måten å bevare de kulturhistoriske verdiene som plantingene 
representerer noen årtier til.  

Fylkesmannen viser til at øst i området, øst for toppen av Store Skjellingshovde, er det et område 
med plantet fjelledelgran og et parti som trolig er blanding av edelgran og norsk gran, ca. 100 dekar i 
alt. Dette ble plantet på 1960-tallet. Frøspredning av fjelledelgran ble på en befaring på det lengste 
registrert ca. 500 meter fra bestandet. Det er et nasjonalt mål at menneskeskapt spredning av 
organismer som ikke hører naturlig hjemme i økosystemet, ikke skal skade eller begrense de 
naturlige økosystemfunksjonene. Flere av de fremmede treslagene har god spredningsevne i norsk 
natur. Dette gjelder også de to artene av edelgran innenfor Skjellingshovde. Lokalt kan de økologiske 
effektene bli store selv om artene i utgangspunktet skal ha lav økologisk risiko. Det skal ikke være 
fremmede treslag i naturreservater. Påvist spredning fra bestandet med de fremmede treslagene 
viser at de nå forekommer innenfor verneforslaget. Fylkesmannen viser også til naturmangfoldloven 
§ 47 som konkret viser til fjerning av fremmede treslag som et skjøtselstiltak. Det vil derfor være i 
tråd med nasjonal politikk å fjerne dette bestandet med fremmede treslag. Den kulturhistoriske 
verdien av bestandet synes beskjedent, og slike verdier har ikke vært påaktet i tidligere vurderinger 
av forvaltningen av fremmede treslag. Oppland fylkeskommune som kulturvernmyndighet, har ikke 
uttalt seg til saken. Det er også arronderingsmessige årsaker som gjør det ønskelig å ta bestandet 
med i verneområdet. Spørsmålet om skjøtsel skal det ikke tas endelig stilling nå. Det vil bli gjort etter 
et eventuelt vernevedtak. Samtidig henger spørsmålet om vern og skjøtsel i dette tilfellet sammen. 
Det vises forøvrig til at det i naturmangfoldloven § 37 er en hjemmel til å verne et område som ved 
fri utvikling eller aktive gjenopprettingstiltak kan få tilstrekkelig verneverdi for naturmangfold. 
Fylkesmannen mener etter en helhetsvurdering det vil være riktig å la det aktuelle bestandet inngå i 
et naturreservat, og at de fremmede treslagene blir hogd av forvaltningsmyndigheten for 
verneområdet som et skjøtselstiltak etter vernevedtaket. Grunneier i området ønsker for øvrig å ta 
del i et framtidig arbeid med skjøtsel av dette bestandet, og vil på nærmere vilkår bli tilbudt et slikt 
arbeid, jf. naturmangfoldloven § 47. 

… 

Miljødirektoratet slutter seg til Fylkesmannen tilrår utvidelse av Skjellingshovde naturreservat.  

Klima- og miljødepartementet viser til at det er viktig å hindre ytterligere spredning av utenlandske 
treslag som kan være en trussel mot verneverdier i naturreservatet. Fjerning av utenlandske treslag i 
naturreservatet bør derfor gjennomføres snarlig etter vernevedtaket. 


