
Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|  
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

1

Oppdrag om gjennomføring av verneprosess på Statskog SF 
sin grunn i Nordland 

Fylkesmannen i Nordland bes gjennomføre verneprosess for skog på Statskog SF 
sin grunn i Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes. Det bes om at 18 områder 
utredes for vern. 13 kartlagte områder skal ikke vurderes videre for vern. 

I Stortingets innstilling til Klima- og miljødepartementets budsjett for 2016 framgår følgende 
merknad: "Flertallet mener at skogvern er viktig og viser til budsjettavtalen hvor det er enighet om 
at regjeringen skal sørge for en gjennomgang av Statskog SFs ordinære skogeiendommer for 
verneverdig skog, og legge til rette for at verneverdig skog i deres eie kan vernes etter 
naturmangfoldloven". 
 
I brev datert 9.5.2016 fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet er direktoratet bedt 
om å følge opp Stortingets anmodningsvedtak. I brevet fremgår det at: "En gjennomgang av 
Statskogs ordinære skogeiendommer som Stortinget nå har bedt om, vil naturlig omfatte nye 
vurderinger av områder som tidligere er kartlagt og som kan være aktuelle for vern, samt nye 
kartlegginger for å identifisere aktuelle skogvernområder." 
 
I 2018 ble det gjennomført kartlegging på Statskog SF sin grunn i Nordland. Kartlegging ble 
gjennomført av Asplan Viak og rapport fra kartleggingen ble presentert i mai 2019. 
 
I rapporten er det påpekt at verneverdiene i noen tilfeller fortsetter ut over de arealer som var 
avgrenset i kartleggingen fra 2018. Før oppstart av verneprosess var det nødvendig å få klarhet i 
hvilke naturverdier dette omfattet. Asplan Viak har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet en 
rapport hvor de beskriver naturverdier i tilgrensede arealer. Denne rapport ble ferdigstilt høsten 
2019 og følger vedlagt. 
 
Kartleggingene har dokumentert betydelige naturverdier på Statskog SF sin grunn i Nordland. Mange 
av de kartlagte områdene kan dekke viktige mangler i skogvernet og vil ha betydning for oppnåelse 
av nasjonale miljømål. 
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Nordland har høy vernedekning og nytt vern vil bli prioritert i forhold til de viktigste manglene i 
skogvernet og i forhold til nasjonale miljømål. På denne bakgrunn vurderes det ikke aktuelt å 
vurdere følgende områder for videre vern: 

 Køtremsbekken, Vefsn 
 Skjørlægda, Vefsn 
 Tverrelva, Vefsn 
 Joibekken, Grane 
 Granåsen-Myrbekkdalen, Hattfjelldal 
 Unkerelva, Hattfjelldal 
 Lian utv, Rana 
 Virvassdalen, Rana 
 Førarabben, Saltdal 
 Gamforsen, Saltdal 
 Innervassdalen, Saltdal 
 Junkerdalsura NR, Saltdal 
 Brattlihågan, Beiarn 

 
Totalt er det 18 områder som bes utredet for vern. Disse områdene inneholder naturkvaliteter som 
kan bidra til å fylle mangler i skogvernet og i forhold til nasjonale miljømål. Kartleggingene har 
påvist spesielle kvaliteter knyttet til boreal regnskog og kalkskog. Dette er naturkvaliteter som i 
begrenset grad kan dekkes opp i andre regioner. I det videre arbeidet bes det om at det legges 
særlig vekt på ivaretakelse av disse naturkvalitetene. Det bes om at følgende områder utredes for 
vern: 

 Auster-Vefsna (utv.), Grane 
 Danielåsen utv., Grane 
 Holmvassdalen NR, utv., Grane 
 Jerpåsen-Litle Fiplingdalselva, Grane  
 Spelremsvatnet, Grane 
 Svartvasselva, Grane 
 Vassåsen, Grane 
 Litlfjellet, Grane 
 Breiskardet-Båtskardet, Grane 
 Stavassdalen-Dempa, Grane/Vefsn 
 Grytåvatnet, Vefsn 
 Olaåsen, Vefsn 
 Skarmodalen NR (utv.) Hattfjelldal 
 Mikkeljordmoen, Hattfjelldal 
 Simaklubben, Hemnes 
 Svartåga Statskog, Hemnes 
 Tuvhaugen, Hemnes 
 Bollermoen, Hemnes 
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Med bakgrunn i de rapporter som foreligger, egne befaringer mv. bes det om at Fylkesmannen lager 
forslag til konkret avgrensing for områdene som en del av oppstartmeldingen. Det bes om at disse 
avgrensingene oversendes Miljødirektoratet. I tråd med samarbeidsavtale med Statskog vil vi 
oppdatere kartlaget "Statskog i prosess". 
 
Klima- og miljødepartementet (KLD) har i brev datert 1.4.2019 gitt føringer for videre prosess. Det 
påpekes viktigheten av at det fremskaffes nødvendige data slik at man har et godt grunnlag for å 
vurdere både vernekvalitetene og konsekvensene for skognæringen generelt og for bedriften Arbor 
Hattfjelldal spesielt. KLD ber Miljødirektoratet før høring av ytterligere vern på statsgrunn i 
Nordland om å fremskaffe data som gir et godt grunnlag for avveiinger mellom lokale verneverdier 
og næringsmessige konsekvenser.  
 
Vi ber om å få oversendt avgrensing av aktuelle verneområder for høring. På bakgrunn av disse 
avgrensingene vil det bli fremskaffet data som grunnlag for samfunnsmessige avveininger mellom 
verneverdier og næringsmessige konsekvenser. Dette vil bl.a. være data om den lokale industriens 
behov for trevirke, tilgjengelige tømmerressurser i regionen, statistikk for avvirkning o.lign. For 
hvert enkelt område vil det bli fremskaffet opplysninger om skogressursene basert på tilgjengelige 
data. 
 
Før gjennomføring av høring skal høringsforslag oversendes Miljødirektoratet for faglig 
gjennomgang. 
 
Miljødirektoratet har ved to anledninger gjennomført møter med berørte kommuner, Nordland 
fylkeskommune og Statskog SF. Det vurderes som viktig at Fylkesmannen i det videre arbeidet sikrer 
at disse parter er godt informert om den prosess som pågår. Det påpekes videre at vern av de 
aktuelle områder kan få betydning for samiske interesser. Konsultasjonsordningen skal følges opp i 
den prosess som skal gjennomføres. 
 
Oppsummering: 
Miljødirektoratet ber Fylkesmannen utrede vern for 18 områder på Statskog SF sin grunn i Nordland. 
Dette innebærer gjennomføring av verneprosess i tråd med naturmangfoldloven og de retningslinjer 
som for øvrig er gitt.  
 
Vi ber om følgende leveranser: 

 Oversendelse av kartfiler for arealer hvor det skal meldes oppstart 
 Oversendelse av kartfiler for arealer hvor det skal gjennomføres høring 
 Oversendelse av høringsforslag til faglig gjennomgang 
 Tilrådning på vern av aktuelle arealer 

 
Frist for oversendelse av Fylkesmannens tilrådning om vern er 1. september 2021. 
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Hilsen 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopi til: 
Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 
Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 
Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Beiarn kommune  8110 MOLDJORD 
Saltdal kommune Kirkegaten 23 8250 Rognan 
Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8648 Korgen 
Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 
Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 
Hattfjelldal kommune O.T.Olsensvei 3A 8690 HATTFJELLDAL 
Rana kommune Postboks 173 8601 Mo I Rana 
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