Vedlegg 3: Høringsuttalelser
Følgende har kommet med uttalelser under høringen:
Bindal kommune
Å-elva/Åa venneforening
Forsvarsbygg
Hattfjelldal kommune
Meatelen sijte
Nordland Fylkeskommune
Norsk Bergindustri
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Samediggi/Sametinget
Språkrådet
Statens vegvesen
Statskog
Åarjel Njaarke reinbeitedistrikt
Protokoller for konsultasjoner med to reinbeitedistrikt:
Protokoll fra konsultasjon med Åarjel Njaarke reinbeitedistrikt
Protokoll fra konsultasjon med Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt
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Saksbehandler
Karl-Erik Solum

Dato
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Innspill til melding om oppstart - Vern av skog - Åbjøra - Bindal kommune
Høring/Innspill til vern av skog – Åbjøra i Bindal kommune.
Et område som utgjør i overkant av 77000 dekar skog/fjellareal, er foreslått vernet som
naturreservat etter naturmangfoldloven § 37, noe som tilsier et strengt vern med svært store
begrensninger for utnyttelse og bruk av området.
Bindal kommune:
Vårt utgangspunkt er at Bindal kommune og grunneier Plahtes eiendommer fra tidligere har fått
vernet flere store områder innad i kommunen. Åbjøraområdet vil som et tillegg til andre områder
i kommunen utgjøre i overkant av 107000 dekar og er et betydelig areal for kommunen og
Nordland fylke i sin helhet, angående vern av produktive- og viktige skogareal sammenlignet
med resten av landet.
Naturreservat i Bindal kommune:
1. Blindkjølen
3800 dekar
2. Eidsvatnet
22062 dekar
3. Fiskbakkåsen
550 dekar
4. Reppen
213 dekar
5. Oksbåsen
3386 dekar
6. Åbjøradalen
77500 dekar

Samlet gir dette et areal på: 107500 dekar.

Selv om Åbjøraområdet er lite konfliktfylt rent areal- og beliggenhetsmessig, samt
skogbruksmessig, har det offentlige skogbruket investert betydelige midler til området i form av
tilskudd til drift, veier, tilplanting og pleie av den eksisterende skogen. Det går en skogsbilveg
inn til området, og opptaksmuligheter for skogsvirke er tilrettelagt ved enden av Åbjørvatnet.

Postadresse:
Oldervikveien 5
7980 TERRÅK

Besøksadresse:
Oldervikveien 5, 7980 Terråk

E-post:
postmottak@bindal.kommune.no

Internett:
www.bindal.kommune.no

Telefon: 75 03 25 00

Bankkto.: 4651 07 01224
Org.nr.: 964 983 380

Vi kjenner til at området ble intensivt drevet fra 50 tallet og fram til midten av 80 tallet.
Rent teknisk kan områdene rundt selve Åbjørvatnet driftes skogbruksmessig i dag. Det kreves
noen investeringer rent infrastrukturmessig, men ut over det er ikke dette området mere krevende
enn mange andre tilsvarende områder i vår region.
Kommunens oppfatning av Åbjøraområdet er at alt areal rundt selve vatnet, fortsatt bør være
intakt som en driftsmessig enhet, der grunneier fortsatt kan utøve et aktivt skogbruk etter dagens
standarder for et bærekraftig skogbruk.
Rent skissemessig gjelder dette arealet: (Vedlegg kart over tenkt område).
-

-

-

Fra Granbostad og østover på nordsiden fram til Vassholmen og utløpet av Åbjørelva i
øst. Videre over enden av vannet mot utløpet av Øvre Nonselva og vestover på østsiden
av vannet – til utløpet av Åelva. Dette vil utgjøre et areal på totalt ca. 14000 dekar inkl.
Åbjørvatnet.
Skogbruksmessig vil kun det produktive areal i dette området kunne utnyttes, og grovt
regnet vil det maksimalt utgjør i underkant av 3000 dekar. Totalt vil grunneier kunne
høste mellom 20 – 50 000 m3 fram i tid, noe som kan gi betydelige verdier for
eiendommen som en skog- og utmarkseiendom.
Selve Åbjørdalen bør kunne inngå som en del av en verneplan, selv om disse arealene
også tidligere er drevet aktivt, vil fortsatt området være et stort sammenhengende
skogområde, og kan over tid utvikle seg til å bli en naturskog. Totalt vil aktuelt
verneområde fortsatt utgjøre godt over 60000 dekar, og vil være et stort naturreservat i
Norsk målestokk.

Bindal kommune anser fortsatt det foreslåtte verneområdet Åbjøradalen som lite konfliktfylt rent
skogbruksmessig, men med en reduksjon av det totale arealet vil de nærmeste arealene fortsatt
kunne forvaltes som produktive skogarealer ut fra framtidige standarder for et bærekraftig
skogbruk.
Det er også en kjensgjerning at bruken av frivillig vern, er en god måte å finne verdifulle
skogområder/arealer på, for å kunne oppnå de nasjonale målsettinger vedr. vern av skog. Om det
er positive konsekvenser for mere tilgang til utøvelse av friluftsliv og bedre tilgjengelighet for
den utøvende reindriftsnæringen med å verne skog, vil ikke utgjøre noen forskjell for Bindal
kommune – da vi allerede har enorme områder til friluftsliv i en liten befolket kommune med et
stort areal.
Av et totalareal for hele kommunen på 1264000 dekar (alt inkl) er ca. 10-12 % av dette
produktivt skogareal. Med et totalt verneareal på 107500 dekar vil dette utgjøre ca. 8,5 % av alt
areal i kommunen som er under kategorien naturreservat.
Slikt vern – båndlegging av skogarealer vil på sikt gi dårligere rammevilkår for skogindustrien
og til den enkelte skogeier.
Ved å bruke store midler til vern, vil det tradisjonelle skogbruket sannsynligvis bli avskåret med
færre midler til viktige oppgaver og investeringer fram i tid, og et aktivt skog- og landbruk som
er viktig for distriktene, vil gradvis bli skadelidende.
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Bindal kommune`s innspill til vern av Abjøra:
Foreslått verneareal av Åbjøradalen bør kunne reduseres som skissert på kart, og gjelde kun
indre Åbjøradalen, noe som vil gi et vernet areal på i overkant av 60000 dekar.

Med hilsen
Kjell Andersen
plan- og utviklingssjef

Karl-Erik Solum
skogbruksrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:
1 Kart over Åbjøradalen - verneområde
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Å-elva / Åa Venneforening
Åbygdveien 744
7980 Terråk
Org.nr. 998 559 057
Fylkesmannen i Nordland
Bodø
Verneplan for skog - frivillig vern av Åbjørdalen,
Raport 1/2020
Fm 's oppsumering side 4 : i Åbjørdalen finnes det mikroskopiske områder med u-berørt
skog, det som er er skrapskog som alltid vil være u-berørt (den ligger høyt å u-tilgjengelig) .
Åbjørdalen fra Trongen på østsiden/Mellomenget/kjerringdalen (spisskameret)/
Hoinnkliphaugan og herfra østre side til Åbjørsetran/Lissåa (Lissådalen)/Heiman/ Nova/
mot reinveien v-elvutløpet.; i disse nevnte områdene er det hogd ut all gammel skog og i
planta og derved absolutt fri for verne kriterier «grunnlent / noe myr og fattig sandholdig
jord»
Går vi til bake inn i Åbjørdalen til Trangen på vestsiden av vassdraget; her er det ingen
eldre verne verdig skog/ Ved Nordhjelmen fra midt for Reingard-myra og sørover er det
sandholdig og leirig frem til Kvernelva ved Gardsfossen, herfra og frem til heian mot Åbjørv.
og mulingens er grunnen bestående av fattig sand litt myr og grunnlendt fjellpartier.
I disse nevnte områder på vestsiden av vassdraget er det også hugget ut nesten 100 % av
gammelskogen og det som måtte befinne seg ligger u-tilgjengelig oppi fjellsiden og har
fasong av gulrot.
Vi kan gå tilbake til mellomenget (østsiden) der befinner det seg en liten klynge kortvokst
gran og lauv som definitivt ikke er i faresonen for å bli berørt (jeg har flere ganger gått
gjennom denne klyngen).
Vi går til Kjerringdalen (spisskameret - fossen)/Hoinnkliphaugan så er vel praktisk talt all
gammelskog drevet ut og i plantet. Innafor Fossen i Kjerringdalen fines det (før) en liten
klynge med gammelskog som utgjør kanskje 50 kubikkmeter med halvlang gulrotfasong
kvistrik gran (det står tufter etter en lae inne i denne skogen, går vi innafor denne myra så er
det ett lite tjern med noen få kortvokste gran i nord- vestenden av tjernet. Ellers går det en
dal som elgen trekker og er straks i Bjørhusdalen, dette er høytliggende fattige områder.
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Lissådalen / lissåa (østsiden) her er alt av gammel skog hugd ut så langt en rakk og resten
har ikke mikroskopiske verdier en gang. Det eneste av verdier kan være for samene om de
har behov for reisverk til gamme, her kan en kanskje finn materiale til en gamme .
Går vi tilbake til hjelmen/ Granaksla er det mulig det står ett tyvetals gran igjen i
gulrotfassong.
Litt lengre sør i Kvernelvdalen er jeg litt u-sikker, men det meste er vel tatt nedenfra.
Summert opp: Alt av nåbar gran innafor Åbjørvannet er utdrevet og har lite med formålet
vern å gjøre.

Indre/ østre Nonsdalen er vel nær innpå 100 % gammel skog utdrevet .
Herfra og opp på platået Nilsfinndalen ; ser i tabeller side 8 at det er 928 da produktiv skog,
det må vøre sett gjennom onkelskrue briller, området har absolutt ingen produktive dekar
her. Det er svært grunnlent, ett område midt i dalen på nordsiden finnes det en liten
skråning som har litt høyere gulrotgran og som kanskje utgjør 10 kubikkmeter.
Området har ingen særegen biologi og fauna.
Til området Nonselv vest her står det en en hytte som Terråk jeger å fisk har fixa opp og tatt
seg av.
Området er også her avskoget for eldre skog og dette gjelder nedover til og med
Granbostadsetran mot Uggelheian.
Området Nonselva øst og vestover tilmed Granbosertan er vel partivis god vekstbonitet på
skog (også nordhelling hjelper}.
Fylkesmannens verneplan side 5 2. Lovgrunnlag :
De fem punktene som nevnes er ikke til stede i Åbjørdalen (ingen sårbare verneverdier)
Åbjørdalen er i utgangspunktet vernet med sin beliggenhet.
Fylkesmannen mener videre på samme side det vil være positivt å få fylt opp
forvaltningsmålene for naturtyper og økosystemer og arter; dette er misbruk av offentlige
midler uten at grunnlaget er der «respekten for forvaltning forsvinner».
Områder som har verneverdier er Urdvollan å Reppen, det burde FM. bruke tid på å
forhandle om.
5.1.3 Kart:
Ser det er tatt ut landområder i øvre nord vestlige område av Åbjv. og elva oppafor.
Dette er en pussig sak, på tangen ned mot åbjv. og elva så befinner det seg noe eldre skog,
mens rundt hytta til TJFF så er det ikke gitt noe fri land, er det noen som skal kveles ?
Videre på kart er de streka tett inntil vannets/ elvas utløp v-terskel og nedover.
Dette protesterer Venneforeningen på da dette vil bety stenging/forhindre alle fysiske
inngrep for å få retta på pågående «miljø kriminalitet» i vassdraget (PKD) .

---···

--- ------ --------
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Her bør Fylkesmannen kjenne sin besøkelsestid da det er godt kjent gjennom «NINA» rap.
233 hva årsaken til PKD utbruddet i vassdraget er og her har FM. latt denne kriminaliteten på
gå selv om Dere er godt kjent med konsesjonsvilkårene «Utbygger plikter å ta vare på fisk og
vilt i området.
Det er Venneforeningens oppfatning at kunnskap om både den historiske, samt nåværende,
situasjonen er nødvendig i den videre behandlingen av verneforslaget.
Vi vedlegger derfor en beskrivelse av denne, utarbeidet av grunneier Erling Sylten.
For ordens skyld vedlegger vi også dokumentasjon på avsnittet om «vannkraftplaner» i
vedlegget.

Vår konklusjon er at forslaget om vern av Åbjørdalen skrinlegges.
Mvh
Å-elva/Åas Venneforening.
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Sekretær/styremedlem

Åbygda - 2020

Erling Sylten kar kompetanse fra lokalsamfunnet og nærmiljøet:
Skolering:
Etter folkehøyskole_ 1966/67
Jord & skobruk utdanning 1967/68/69 ved Vefsen
Sikkerhetskurs for landbruket ca 1987
Fridykking 1988 (Norges dykkerforbund)
Fisketiltaks utdanning (v/Jeger å fisk) 1994 Mosjøen
Innen faget Gjødsel kurs 1998
Aktivitetsleder kurs 2002
Miljøplanråd 2003
Målrettet elgforvaltning 2005
Kunnskap i Landskap (reiseliv) OK SØR og Lindkøping universitet 2004/05
Desinfeksjon av fiskeutstyr 2006
Oppsyn i utmark 2007 Fauske
Styrekurs (Torgar) 2007
Dyrevelferd kurs 2009
Jakt og fangst av jerv NJFF Nord-Trøndelag 20010
Masseforflyttningsmaskiner 2010 Kolvereid / Levanger
Lafting 2012 Røra
Handtering av plantevernmidler 2012 Overhalla
Vegdirektoratets Håndbok N 301 (051) arbeid på og ved veg 2014
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Til

Vår saksbehandler

Vår dato

Vår referanse

Fylkesmannen i Nordland

Gry Støvind Hoell

02.04.2020

2013/1527-68/315

Tidligere dato

Tidligere referanse

Postboks 1405
8002 BODØ

2019/1195

Svar på høring av verneplan for Åbjørdalen og utvidelse av
Varnvassdalen naturreservat i Bindal og Hattfjelldal kommuner
Viser til høring av verneforslag for Åbjørdalen og utvidelse av Varnvassdalen naturreservat i Bindal og
Hattfjelldal kommuner i Nordland.
Forsvarsbygg uttaler seg i slike saker med tanke på å ivareta Forsvarssektorens arealbruksinteresser i saker
som behandles etter plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, m.m.
De aktuelle verneområdene, Åbjørdalen og Varnvassdalen, er i høringsdokumentene presentert med egne
verneforskrifter. Av verneforskriftene finner Forsvarsbygg at Forsvarets interesser er tilstrekkelig ivaretatt.
Forsvarsbygg har ingen ytterligere bemerkninger til verneforslaga.

Bjørn Bergesen
Leder arealplan
Stab for eiendomsstyring

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.

Postadresse
Postboks 405
Sentrum
0103 Oslo

Fakturaadresse
Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 Hamar

Telefon
468 70 400
Telefaks
23 09 78 03

E-postadresse
post@forsvarsbygg.no
Internett
www.forsvarsbygg.no

Org. nr
975 950 662
Bankkonto
4714 10 00280
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Hattfjelldal kommune
Næring og teknisk avd.

Melding om vedtak
Fylkesmannen i Nordland
Postboks 1405
8002 BODØ
Deres ref.:
788fa297-6072-4abbb47d-a012643c6a33

Vår ref.:
20/4265

Saksbehandler:
Jan Inge Helmersen 75 18 48 33

Arkivkode:
FA - K12, TI - &13

Dato:
19.06.2020

Verneplan for Åbjørdalen og utvidelse av Varnvassdalen -høring
Kommunestyret har i møte den 17.06.2020 , sak 052/20 gjort følgende vedtak:
Kommunen er kjent med at Fylkesmannen skal gi tilråding i forbindelse med ytterligere
vern av skogarealer på Helgeland, eid av Statskog. Det er grunn til å være kritisk til at ikke
alle verneplaner blir sett i sammenheng. Det gjelder både tidligere gjennomførte
verneplaner, og planer som nå er under utarbeidelse.Det være seg verneplaner for frivillig
vern, og planer for vern på statens grunn.
Kommunen er i utgangspunktet positiv til ordningen med frivillig vern. Frivillig vern må da
minske presset på vern i områder som er mer tilgjengelig for skogbruket og
virkesforsyningen til trebrukende industri.
Kommunen mener mangel på dokumentert kunnskap om naturverdiene i den foreslåtte
utvidelsen av Varnvassdalen NR bør komme på plass slik at det kan ses opp mot andre
verneprosesser.
Kommunen vil komme tilbake til en eventuell forskriftsendring for Varnvassdalen NR i egen
sak.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes
til Hattfjelldal kommune.
Med hilsen
Jan Inge Helmersen
skogbrukssjef

Kopi til
Ragnhild Redse Mjaaseth

Postadresse:
E-post:

O. T. Olsens vei 3 a
8690 HATTFJELLDAL
post@hattfjelldal-kommune.no

Telefon:
Telefaks:
Internett:

75 18 48 00
Bank:
75 18 48 99
Org.nr.:
www.hattfjelldal-kommune.no

4530.05.00629
944716904

Mads Kappfjell
Ole Sandstedts vei 6
7890 Namsskogan
Smalåsen 25.05.2020

Fylkesmannen i Nordland
Bodø

Forslag til verneplan for Åbjørdalen naturreservat – Bindal kommune
Meatelen sijte (Meidalsgruppen) sendte svar til oppstartsvarselet for vernet 17.6. 2019.
Fylkesmannen har nå sendt forslag til forskrift på høring. Det er bra at bevaring av det samiske
naturgrunnlaget er en del av verneformålet og at verneforskriften dermed anerkjenner og tar
hensyn til reindriftens bruk av området.
Det er allikevel sterkt ønskelig med noen endringer i forskriften:
I § 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelser, bokstav e, unntas grunneiers bruk av drone fra
bestemmelsene i § 5 Regulering av ferdsel. Det generelle unntaket som tillater bruk av drone må
gjelde også for reindrift. Drone kan brukes i reindrifta som et hjelpemiddel ved samling, flytting
eller til å få oversikt i områder som er utilgjengelige på grunn av vanskelig terreng eller andre
sikkerhetshensyn.
En direkte hjemmel for reindrifta til bruk av drone kommer ikke i strid med verneformålet.
Dronebruk bidrar til å øke sikkerheten i reindrifta, samt at det kan redusere motorisert ferdsel på
barmark.
Videre er det en prinsipiell holdning at bokstavene e, f, g og l i § 7 Spesifiserte
dispensasjonsbestemmelser føres inn under § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene. Det
er unaturlig at deler av den tradisjonelle reindriften skal være søknadspliktig. Dette strider mot
samisk selvbestemmelse og grunnlovens § 108. Høringsforslaget medfører at man er prisgitt
forvaltningsmyndighetens tillatelse til å utføre enkelte vanlige aktiviteter innenfor dagens reindrift.
Åarjel Njaarke sijte har per i dag ingen distriktsplan. Meatelen sijte har vedtatt en sijteplan som
er vedlagt, og som beskriver en overordnet bruk av våre områder. Det er allikevel uvisst om en
distriktsplan kan være så detaljert som forvaltningsmyndigheten ønsker på enkelte områder.
Ber om at Fylkesmannen sender kopi til alle sijteandelsledere i Åarjel Njaarke sijte i saken.
Vedlegg: Meatelen Sijtes forslag til distriktsplan.

Mvh
Mads Kappfjell
Sijteandelsinnehaver i Meatelen sijte, Åarjel Njaarke sijte

Distriktsplan
Åarjel- Njaarke
2017 – 2021
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Verneområder.
I Åarjel-Njaarke reinbeitedistrikt har vi en rekke
verneområder. I flere av disse er det betydelig aktivitet og
enkelte er svært sentrale i forhold til reindriften. Nedenfor
er de mest sentrale områdene omtalt og behovene for
dispensasjoner er forsøkt beskrevet i den grad dette er
mulig.
Mjøsund naturreservat er en svært sentral del av
distriktet og omfatter blant annet flytteleien for distriktet
mellom sommer og vinterbeite.
Det må påregnes betydelig aktivitet i området, med dette
menes barmarkskjøring og til dels bruk av snøscooter på
snødekt mark. Det er avgjørende at det er åpnet for
oppsetting av midlertidige gjerder i området og at det er
anledning til å benytte helikopter for samling. Dagens
infrastruktur i reservatet må i tillegg vedlikeholdes, dette
må i mange tilfeller gjennomføres i perioder på året som
det ikke er benyttet til reinbeite. Det bes med dette om at
det gis en generell dispensasjon for reindriften som
omfatter det ovenfor nevnte.
Langfjelldalen Holmdalen naturreservat. Begge disse
reservatene har forbud mot all form for motorferdsel.
Distriktet benytter området som vår, høst/ vinterbeite. I
arbeid med rein brukes snøscooter, ATV/ motorsykkel og
helikopter.

Hattmoenget naturreservat benyttes som vår-, høst- og
høst-/vinterbeite. Det benyttes snøscooter til gjeting,
samling og driving av rein i de perioder der det er snødekt
mark. Det benyttes i mindre grad barmarkskjøring ved
dagens driftsopplegg. Det er imidlertid behov for å kunne
benytte motorsykkel/ATV i spesielle tilfeller der dette er
nødvendig. Det er ikke hensiktsmessig å søke spesielt om
dette i og med at behovene i de fleste tilfeller oppstår akutt
og at det ikke foretas planlagt kjøring i området. Vi ber
derfor om at det gis en generell tillatelse til
barmarkskjøring i begrenset omfang
Ausvasstormyra naturreservat
Reindriften forholder seg til verneintensjonene og gjør de
tiltakene som er mulige for å ikke komme i utakt med
verneinteressene. Området benyttes som vår, sommer og
høst/ vinterbeite. Det berører flere flytte- og trekkleier for
rein og det foregår intensiv gjeting her for å hindre
sammenblanding mellom driftsgruppene.
Fosnes Prestegård naturreservat
Det foretas både ferdsel med snøscooter og
barmarkskjøretøy i forbindelse med gjeting, samling og
flytting. Det er i tillegg et permanent gjerde i området som
ble oppført før området ble vernet. Det er åpnet for bruk av
motorkjøretøy i samband med reindrift og distriktet
forholder seg i så måte til vernet i henhold til
verneforskriften.
Landfallvika naturreservat
Røyklibotnet naturreservat

24

Almdalen-Ekorndalen naturreservat
Distriktet forholder seg til de bestemmelser som er gitt i
forskrifts form.

Reindriften forholdet seg til verneintensjonene og gjør de
tiltakene som er mulig for ikke å komme i utakt med
vernebestemmelsene.

Lødding naturreservat

Aundalen naturreservat er en svært sentral del av
distriktet og omfatter blant annet flere flytte- og trekkleier
for rein. Områdets beskaffenhet gjør at beitet kan benyttes
som vår, sommer og høst/ vinterbeite. Det kan påberegnes
betydelig aktivitet i området, med dette menes bruk av
snøscooter og helikopter. Barmarkskjøring med ATV og
motorsykkel egner seg her i svært liten grad.

Reinbjørmyra naturreservat
Flenga naturreservat
Kvaløy og Rauøy naturreservat
Reindriften forholdet seg til verneintensjonene og gjør de
tiltakene som er mulig for ikke å komme i utakt med
vernebestemmelsene.
Borgan og Frelsøy naturreservat
Reindriften forholdet seg til verneintensjonene og gjør de
tiltakene som er mulig for ikke å komme i utakt med
vernebestemmelsene.
Tjønnsøyhopen dyrefredningsområde
Reindriften forholdet seg til verneintensjonene og gjør de
tiltakene som er mulig for ikke å komme i utakt med
vernebestemmelsene.
Signsmyra Svinmyra naturreservat
Reindriften forholdet seg til verneintensjonene og gjør de
tiltakene som er mulig for ikke å komme i utakt med
vernebestemmelsene.
Stormyra Årlivatnet naturreservat

Storbjørhusdal naturreservat benyttes som vår,
sommer og høst/ vinterbeite. Det er flere flytte- og
trekkleier gjennom området. Distriktet benytter seg av
motoriserte hjelpemidler i arbeidet med rein.
Råbesdalen natureservat benyttes som vår, høst/
vinterbeite. Også her blir motoriserte hjelpemidler benyttet
ved gjennomfytting og tilsyn under høst og
vinterbeitesesongen.
Gartlandselva naturreservat berøres av flere flytteleier.
Området benyttes som vår og høst/ vinterbeite. Her kan
det påregnes aktiv bruk av ATV og motorsykkel i perioder
med snømangel.
Folldalen Naturreservat er foreslått vernet. Det et
sentralt område for reindriften. Her må det påregnes
betydelig aktivitet, med det menes bruk av motorisert
kjøretøy. For transport til faste installasjoner benyttes fast
kjøre trasse.
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Åarjel - Njaarke reinbeitedistrikt forholder seg i hovedsak
til vernebestemmelsene og forsøker til enhver tid å være
spesielt varsom mot terreng i de områder som er omfattet
av vern. Det er imidlertid på sin plass å påpeke at
beitepresset på disse områdene kan øke betydelig dersom
de vedtatte og planlagte inngrepene realiseres i distriktet.
Det er ikke til å stikke under en stol at dette vil medføre
mer aktivitet og slitasje på terrenget. De planlagte
småkraftverkene i Namdalen er det enkelttiltaket som vil få
størst følger for de nærliggende verneområder. Spesielt
Ausvasstormyra naturreservat vil kunne være utsatt ved
dette scenariet.
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Uttalelse til høring - forslag om vern av Åbjørdalen og utvidelse av
Varnvassdalen naturreservat i Nordland
Fylkestinget i Nordland har i sitt møte den 15.6.2020 behandlet FT sak 078/2020 «Høring av
forslag om vern av Åbjørdalen og utvidelse av Varnvassdalen naturreservat i Nordland».
Fylkestinget uttaler følgende til høring av forslag om vern av Åbjørdalen og utvidelse av
Varnvassdalen naturreservat:
1. Fylkestinget er i utgangspunktet positiv til ordningen med frivillig vern, men ønsker at et
eventuelt vern her bør minske presset på vern i andre mer tilgjengelige områder med verdi
for skogbruket.
2. Fylkestinget er kritisk til vern av Åbjørdalen og utvidelse av Varnvassdalen naturreservat.
Dette med begrunnelse i de relativt beskjedne verneverdiene i Åbjørdalen og mangel på
kunnskap om naturverdiene i Varnvassdalen.
3. Fylkestinget mener at skogvern er viktig for bevaring av artsmangfold. Men det er samtidig
viktig at våre felles naturressurser forvaltes med en god balanse mellom bruk og vern.
4. Fylkestinget er opptatt av at arbeidsplasser og verdiskaping tilknyttet lokale ressurser
kommer lokalsamfunnene til gode. Det er derfor viktig forvaltningen legges til lokalt nivå ved
et eventuelt vern av områdene
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Høring av forslag om vern av Åbjørdalen og utvidelse av
Varnvassdalen naturreservat i Nordland

Sammendrag
I denne saken uttaler Nordland fylkesting seg til vern av et område i Bindal
kommune, og utvidelse av et eksisterende naturreservat i Hattfjelldal kommune.
Verneplanen gjelder to områder på privat grunn som er tilbudt gjennom ordningen
med frivillig vern av skog.
Fylkestinget er i utgangspunktet positiv til ordningen med frivillig vern, men ønsker
at et eventuelt vern her bør minske presset på vern i andre mer tilgjengelige
områder med verdi for skogbruket. Det er også viktig ved et eventuelt vern at
forvaltningen av områdene legges på lokalt nivå.
Fylkestinget er kritisk til verneplanen for Åbjørdalen og utvidelse av Varnvassdalen
naturreservat.Dette med tanke på mangel på verneverdiene for Åbjørdalen og
mangel på kunnskap om naturverdiene i Varnvassdalen.
Bakgrunn
Fylkesmannen har sendt ut på høring forslag til vern av et område i Bindal
kommune, og utvidelse av et eksisterende naturreservat i Hattfjelldal kommune.
Frist for å gi uttalelse er 25. mai. Fylkeskommunen har fått utsatt frist til 17. juni.
Etter høring vil Fylkesmannen vurdere mottatte uttalelser, og eventuelle endringer
av verneforslagene foretas. Fylkesmannen oversender deretter verneforslagene
med sin tilråding til Miljødirektoratet. Direktoratet vurderer Fylkesmannens forslag,
og oversender sin tilråding til Klima- og miljødepartementet. Vernevedtaket fattes
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ved kongelig resolusjon.
Fylkesrådet har i FR-sak 197-2019 behandlet innspill til melding om oppstart av
vern av skog i Varnvatnet og Åbjøra i Bindal og Hattfjelldal kommuner. Fylkesrådet
var i sine vedtak i utgangspunktet positiv til ordningen med frivillig vern, men
påpekte at det er viktig at man gjennom arbeidet med verneforslaget sikrer at
kommunene og andre berørte aktører har anledning til å delta aktivt i prosessen for
å sikre god medvirkning. Fylkesrådet ba også om at det arbeides for at framtidig
skogvern i Nordland sees i sammenheng med skogvern generelt i Nordland og i
Norge.
Problemstilling
Følgende verneforslag er på høring:
·
·

Åbjørdalen 77561 daa
Utvidelse av Varnvassdalen 632 daa

Begge områdene kommer inn under ordningen med frivillig vern av skog, og
foreslås vernet som naturreservat i samsvar med naturmangfoldloven, § 37. Dette
innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel.
Formålet med verneforslaget for Åbjørdalen er hovedsakelig å bevare et stort
sammenhengende skogområde med gran, som under fri utvikling kan bli
naturskog. Formålet med utvidelse av Varnvassdalen er å bevare et lite påvirket
barskogområde med stor overvekt av furu.
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Beskrivelse av områdene (utdrag fra verneplan)
Åbjørdalen
Lokaliteten ligger helt sør i Bindal kommune. Det foreslåtte verneområdet på over
77 000 daa omkranser Åbjørvatnet og Åbjøra i en lengde på over 22 km og
omfatter alm, gran- og furuskoger, åpen myr og myrskog og noe alpin vegetasjon.
Det har blitt utført omfattende hogst i hele området på 50-tallet og 80-tallet. Hogst
på 50-tallet var plukkhogst, og skogen som stod igjen ble i liten grad påvirket av
hogsten. Denne skogen fremstår i dag som eldre sjiktet naturskog med en del eldre
trær og varierende mengder med liggende og stående død ved.
Naturverdier: Det er kartlagt 22 naturtypelokaliteter, hvorav 2 har verdien svært
viktig, 13 har verdien viktig og 7 har verdien lokalt viktig. Det er også registrert 41
naturtypelokaliteter. Disse fordeler seg på 6 ulike naturtyper; flomskogsmark (VU
=sårbar), gammel grandominert naturskog, gammel granskog med gamle trær,
gammel granskog med liggende død ved, gammel lågurtskog og
høgstaudegranskog (NT=nær truet).
Det er funnet flere sårbare arter og nær truete arter, men antallet er lavt med tanke
på størrelsen av området. Deler av området anses som verneverdig på bakgrunn
av dagens tilstand. De mer kulturpregede delene av tilbudsarealet kan bli
verneverdig i et lengre perspektiv. Gammel skadepåvirket kulturskog i mosaikk
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med naturskog, gir et godt utgangspunkt for utvikling av naturlige økosystemer i
hele området på sikt.
Tekniske inngrep: Lavereliggende arealer sør for Trongen er sterkt preget av
flatehogst fra 80-tallet og påfølgende gjenplanting. Det er registrert noen felt med
fremmede treslag innenfor området, ca. 45 daa til sammen. Disse feltene vil bli
hogd dersom området vernes.
Planstatus arealdel: Hele området har status som landbruks-, natur- og
friluftsformål, samt reindrift, område der det ikke er tillatt med spredt bebyggelse.
Varnvatnet:
Varnvatnet er egentlig navnet på et vatn øst for Røssvatnet i Hattfjelldal kommune.
Her dreier det seg om et skogområde på 632 daa (549 daa produktiv skog) øst for
Varnvatnet mellom Varnvatn gård og Varnvassdalen naturreservat. Det er ikke
gjort biologiske registreringer i området, men det vites at deler av arealet har
kalkholdig berggrunn som stort sett gir god tilgang til næring til planter. Området
grenser til to naturreservat med gammel furuskog (Varnvassdalen og Nordre
Varnvassdalen). Arealet som nå er aktuelt for frivillig vern inneholder gammel
furuskog og vil øke andelen lavereliggende skogkledde områder i Varnvassdalen.
Verneforskriften for Varnvassdalen oppdateres etter ny mal, siden den gamle
forskriften er fra 1992.
Tekniske inngrep: Ingen
Planstatus arealdel: Området har status som landbruks-, natur- og friluftsformål,
samt reindrift.
Konsekvenser av verneforslagene (utdrag fra verneplanen)
Skogdrift
Et eventuelt vern vil føre til at det ikke kan drives skogbruk i områdene. Hogst på
70-tallet ble gjort med fløting over Åbjørvatnet. Fløting er neppe aktuelt i moderne
skogsdrift. Dermed vil det kreve store investeringer og terrenginngrep i form av
veier å drive skogen i Åbjørdalen.
Når det gjelder utvidelsen av Varnvassdalen naturreservat, vil det ha lite å si for
skogsdrift i området. Den aktuelle utvidelsen er omkranset av eksisterende
verneområder, og skogen vil være vanskelig tilgjengelig å ta ut.
Jord- og beitebruk
De foreslåtte naturreservatene brukes ikke til tradisjonelt jord- og beitebruk i dag,
men det har vært ytret ønske om å kunne ha geiter på beite i Varnvassdalen
naturreservat. I forslag til forskrifter er det åpning for beiting og nødvendig
motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Etter søknad kan det gis
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tillatelser til oppføring av gjerder og saltslikkestein, samt motorferdsel i tilknytning til
dette.
Reindrift
Åbjørdalen ligger innenfor både Voengelh-Njaarke- og Åarjel-Njaarke
reinbeitedistrikt. Mer eller mindre hele det foreslåtte naturreservatet er i reindriftas
arealbrukskart definert som høstvinterbeite, vinterbeite og vårbeite. Den foreslåtte
utvidelsen av Varnvassdalen naturreservat ligger innenfor Ildgruben
reinbeitedistrikt. Ildgruben reinbeitedistrikt omfatter deler av kommunene Rana,
Hemnes og Hattfjelldal.
I forslag til verneforskrifter for de to verneområdene er det tatt inn bestemmelser
som skal sikre reindriften både i formålet og i de spesifiserte
unntaksbestemmelsene. Det er gjort unntak for bruk av snøskuter, og det kan etter
søknad gis dispensasjon til bruk av annen motorisert ferdsel. Det kan også gis
tillatelser til oppføring av gjerder og anlegg og uttak av bjørk. Opprettingen av de to
naturreservatene vil sikre arealene mot nedbygging eller andre typer fysiske
inngrep.
Friluftsliv
Åbjørvatnet og Åbjørdalen er kartlagt som henholdsvis svært viktig og viktig
friluftsområde med ganske stor bruksfrekvens. Området eies i dag av Plahtes
Eiendommer som driver med hytteutleie og salg av jakt og fiskekort. Adkomst til
området skjer via skogsbilvei til Granbostad. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og
beite vil være tillatt.
Mineraluttak
Innenfor foreslått verneområde Åbjøra finnes en sand- og grusforekomst (Åbjøra)
av lokal betydning. Forekomsten antas å inneholde store sand- og grusreserver.
Området er vegløst og det at forekomsten er selve elve- og elveutløpet, gjør at
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) anser forekomsten som lite aktuell å
utvinne i overskuelig fremtid.
Foreslått verneområde Varnvatnet overlapper ifølge NGU med en sand- og
grusforekomst av lokal betydning. Forekomsten ligger øst for Varnvatnet og NGU
vurderer at dette er en sand- og grusforekomst med relativt beskjedne mektigheter.
Dette sammen med umiddelbar nærhet til Varnvassdalen naturreservat gjør at
DMF anser forekomsten som lite aktuell å utvinne i overskuelig fremtid. Et
eventuelt vern vil derfor ikke ha vesentlig konsekvenser for mineralnæringen.
Kraftutbygging
I foreslått område er det kartlagt flere mulige vannkraftprosjekter, hvorav to av
prosjektene har vært behandlet i Samlet plan for vassdrag. Innenfor foreslått
verneområde er det kartlagt flere mulige potensielle prosjekter. Denne
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kartleggingen ble gjennomført i 2004 og har kostnadsnivå fra år 2000. Samlet er
det et årlig produksjonspotensial på 101 GWh fordelt på 16 prosjekter. NVE har
tidligere lagt til grunn en øvre grense for spesifikk utbyggingskostnad på 5 kr/kWh
basert på dagens kostnadsnivå. Blant de 16 prosjektene er det fire stykker som har
en spesifikk utbyggingskostnad under 5 kr/kWh. Samlet årlig produksjon for disse
prosjektene er på 45 GWh. Ingen av disse prosjektene kan gjennomføres dersom
området blir vernet.
Foreslått verneområde tangerer grensen til området «Namdal» i NVEs forslag til
Nasjonal ramme for vindkraft på land. NVE har pekt ut Namdal som ett av de
områdene i Norge som er mest egnet for vindkraft i Norge (NVE, 2019).
Drøfting
Gjennom arbeidet med frivillig vern av skog ønsker regjeringen å fortsette arbeidet
med å øke skogvernet i områder som er lite konfliktfylte. Dette kan for skogeier
være en god løsning. De kan få erstatning for tapt produksjon i områder som enten
er lite tilgjengelige, eller i områder hvor nøkkelbiotoper og andre miljøhensyn må
ivaretas på bekostning av driften. De bidrar også samtidig til å verne viktig natur.
En ulempe med ordningen er at kvaliteten på områder som tilbys ikke nødvendigvis
har den høyeste verneverdi. Det er særlig gammel skog som har verneverdi og
områder med spesielle natur- og miljøkvaliteter som f.eks. nøkkelbiotoper og
truede arter.
Målsettingen om å verne 10 prosent av skogen gjelder på nasjonalt nivå, ikke på
fylkesnivå eller på regionalt nivå. Pr desember 2019 er over 5 % av skogarealet i
Norge vernet, av dette er det 3,8 % produktiv skog (Miljødirektoratet, 2019). Andel
vernet skog varierer mellom fylkene, med minst andel (1,4 - 2,7 %) for fylkene
rundt Oslofjorden, Vest-Agder og på Vestlandet, og størst andel (6,3 - 8,3%) for
fylkene fra Nord-Trøndelag og nordover.
Nordland er det fylket i landet som har mest vernet areal – 6 377 km2. Nordland
har størst andel vernet skog under 300 moh (4,9 %), og ligger over
landsgjennomsnittet på 3,5 % når det gjelder vernet skogareal etter AR5 (AR5
beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk).
Andelen vernet skog som ikke dekkes av AR5, og dermed trolig har en stor andel
bjørkeskog, er 11,8 % på landsbasis og høyest for Nordland, Troms og Finnmark,
der henholdsvis 17 %, 14 % og 36 % av slik skog er vernet.

6

Andelen vernet landareal (av alt landareal og ferskvann) og andelen vernet skogareal (av
alt skogareal) i de vurderte verneområdene for de enkelte fylkene og hele landet. To ulike
datakilder for skog er lagt til grunn, henholdsvis N50 og AR5. Evaluering av norsk skogvern
i 2016 (NINA).

Fylkesmannen påpeker i sin gjennomgang av høringsinnspill til oppstart av
verneplanen at Miljødirektoratet har satt noe strengere krav til hva som skal
prioriteres for vern i Nordland på grunn av at Nordland er et av de fylkene som har
ganske stor verneandel. Samtidig skriver de også at Nordland imidlertid har en del
av de naturtypene som utgjør mangler i skogvernet, blant annet kalkskog, og at
denne naturtypen ikke er så vanlig andre steder i landet. Dette betyr at det blir noe
vern i Nordland fremover, men kravene til naturverdier vil være høye.
Naturverdiene i Åbjørdalen er først og fremst knyttet til spredte forekomster av
viktige naturtyper i høyereliggende områder. Det samlede arealet av viktige
skogtyper er beskjedent. Ettersom de er fordelt rundt i området kan de fungere
som et nettverk av leveområder for arter som er avhengige av gammelskogen.
Åbjørdalen har hovedsakelig fremtidig verdi ved at det blir avsatt et variert og stort
område der det på lang sikt vil utvikles naturskogkvaliteter i lavereliggende
produktive områder. Naturverdiene i utvidelsen av Varnvassdalen naturreservat er
ikke kartlagt, men det inneholder gammel furuskog og består delvis av kalkholdig
grunn.
Vern av Åbjørdalen skiller seg ut fra mer tradisjonelle verneplanprosesser som
vanligvis handler om å verne et område som allerede har store naturverdier og ikke
et potensiale for store verdier. Naturvernforbundet i Nordland uttrykker bekymring
for dette i sin uttalelse i saken og frykter at området vil bruke opp «vernekvote og
vernemidler» til andre områder i fylket og landet.
Skogvern er en viktig del av arbeidet med å bevare det biologiske mangfoldet i
Norge. I skogen er det rom for flere arter enn i andre naturtyper. Nesten 50 prosent
av arter som er truede eller nær truede i Norge er knyttet til skogen.
Skogvern kan ha ulike konsekvenser for ulike interesser. Den mest åpenbare
negative konsekvens er for skogbruket. Båndlegging av skog til kartlegging,
skogvern og andre formål bidrar til dårligere rammebetingelser for skogindustrien. I
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Åbjørdalen er det vurdert at skogen vil være vanskelig å ta ut og et eventuelt vern
vil derfor være lite konfliktfylt i forhold til skognæringen. Dette gjør seg også
gjeldene for utvidelsen av Varnvassdalen naturreservat ettersom området i dag er
omkranset av eksisterende verneområder.
Av positive konsekvenser kan nevnes tilgang til utøvelse av tradisjonelt friluftsliv og
bedre forutsigbarhet til reindriftsnæringen ved at områder forblir tilgjengelig og
uberørte.
Fylkesrådets vurdering
Fylkesrådet er i utgangspunktet positiv til ordningen med frivillig skogvern. Imidlertid mener
fylkesrådet at behovet for å verne mer skog i Nordland må vurderes nøye, da vårt fylke har
høyere skogverndekning enn landet for øvrig. Fylkesrådet har tidligere uttrykt bekymring
for den pågående utviklingen og mener nytt vern i større grad må sees i sammenheng med
skogvern generelt i Nordland og i Norge.
Fylkesrådet er kjent med at Fylkesmannen skal gi til tilråding i forbindelse med vern av 18
områder på Helgeland eid av Statskog, som kan dekke viktige mangler i skogvernet.
Fylkesrådet er kritisk til at verneplanen ikke skal sees i sammenheng med dette arbeidet,
spesielt med tanke på verneverdiene til de foreslåtte områdene.

Fylkesrådet oppfatter Åbjøra og Varnvatnet som lite konfliktfylte områder når det
gjelder skogbruk. Fylkesrådet ønsker likevel at et eventuelt vern her bør minske
presset på vern i andre mer tilgjengelige områder med verdi for skogbruket.
Fylkesrådet stiller seg kritisk til verneplanen med tanke på naturverdiene i
Åbjørdalen og mangel på kunnskap om naturverdiene i Varnvassdalen. God
kunnskap bør være grunnlaget for all forvaltning.
Fylkesrådet er opptatt av mest mulig lokal forvaltning av naturen i Nordland. En
større del av forvaltningen og arbeidsplasser tilknyttet naturverdiområder må
legges på lokalt nivå. Ved et eventuelt vern er det derfor viktig at forvaltningen av
områdene legges på et lokalt nivå.
Konsekvenser for Nordland fylkeskommune
Saken har ingen miljømessige, økonomiske, organisatoriske eller likestillingsmessige
konsekvenser for Nordland fylkeskommune. Saken har heller ikke konsekvenser for
folkehelse. Når det gjelder konsekvenser for miljø/klima og andre relevante forhold vises
det til selve saken.

Fylkesrådets innstilling til vedtak
Fylkestinget uttaler følgende til høring av forslag om vern av Åbjørdalen og
utvidelse av Varnvassdalen naturreservat:
1. Fylkestinget er i utgangspunktet positiv til ordningen med frivillig vern, men
ønsker at et eventuelt vern her bør minske presset på vern i andre mer
tilgjengelige områder med verdi for skogbruket.
2. Fylkestinget er kritisk til vern av Åbjørdalen og utvidelse av Varnvassdalen
naturreservat. Dette med begrunnelse i de relativt beskjedne verneverdiene i
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Åbjørdalen og mangel på kunnskap om naturverdiene i Varnvassdalen.
3. Fylkestinget mener at skogvern er viktig for bevaring av artsmangfold. Men det er
samtidig viktig at våre felles naturressurser forvaltes med en god balanse mellom
bruk og vern.
4. Fylkestinget er opptatt av at arbeidsplasser og verdiskaping tilknyttet lokale
ressurser kommer lokalsamfunnene til gode. Det er derfor viktig forvaltningen
legges til lokalt nivå ved et eventuelt vern av områdene.

Bodø den 20.05.2020
Tomas Norvoll
fylkesrådsleder
sign

Kirsti Saxi
fylkesråd for kultur, klima og miljø
sign

20.05.2020 Fylkesrådet

Votering i Fylkesrådet
Enstemmig
Innstilling fra Fylkesrådet
Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt

15.06.2020 Fylkestinget

Kultur, miljø og folkehelsekomiteens innstilling blir lagt fram av saksordfører
Anette Amalie Åbodsvik Bang, Senterpartiet.
Fylkestinget uttaler følgende til høring av forslag om vern av Åbjørdalen og
utvidelse av Varnvassdalen naturreservat:
1. Fylkestinget er i utgangspunktet positiv til ordningen med frivillig vern, men
ønsker at et eventuelt vern her bør minske presset på vern i andre mer
tilgjengelige områder med verdi for skogbruket.
2. Fylkestinget er kritisk til vern av Åbjørdalen og utvidelse av Varnvassdalen
9

naturreservat. Dette med begrunnelse i de relativt beskjedne
verneverdiene i Åbjørdalen og mangel på kunnskap om naturverdiene i
Varnvassdalen.
3. Fylkestinget mener at skogvern er viktig for bevaring av artsmangfold. Men
det er samtidig viktig at våre felles naturressurser forvaltes med en god
balanse mellom bruk og vern.
4. Fylkestinget er opptatt av at arbeidsplasser og verdiskaping tilknyttet lokale
ressurser kommer lokalsamfunnene til gode. Det er derfor viktig
forvaltningen legges til lokalt nivå ved et eventuelt vern av områdene.

Dagfinn Olsen, Fremskrittspartiet fremmet forslag til nytt punkt 2
Fylkestinget støtter ikke vern av Åbjørdalen og utvidelse av Varnvassdalen
naturreservat. Dette med begrunnelse i de relativt beskjedne verneverdiene i
Åbjørdalen og mangel på kunnskap om naturverdiene i Varnvassdalen.

Votering i plenum
Komiteens innstilling til punkt 1, 3 og 4 enstemmig vedtatt med 44 stemmer
(1Kristelig Folkeparti, Hilde Holand, hadde permisjon).
Komiteens innstilling til punkt 2 vedtatt med 40 stemmer mot 4 stemmer
(4Fremskrittspartiet) avgitt for forslag fra Fremskrittspartiet (1Kristelig Folkeparti,
Hilde Holand, hadde permisjon).

FT 078/2020

Vedtak

Fylkestinget uttaler følgende til høring av forslag om vern av Åbjørdalen og
utvidelse av Varnvassdalen naturreservat:
1. Fylkestinget er i utgangspunktet positiv til ordningen med frivillig vern, men
ønsker at et eventuelt vern her bør minske presset på vern i andre mer
tilgjengelige områder med verdi for skogbruket.
2. Fylkestinget er kritisk til vern av Åbjørdalen og utvidelse av Varnvassdalen
naturreservat. Dette med begrunnelse i de relativt beskjedne
verneverdiene i Åbjørdalen og mangel på kunnskap om naturverdiene i
Varnvassdalen.
3. Fylkestinget mener at skogvern er viktig for bevaring av artsmangfold. Men
det er samtidig viktig at våre felles naturressurser forvaltes med en god
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balanse mellom bruk og vern.
4. Fylkestinget er opptatt av at arbeidsplasser og verdiskaping tilknyttet lokale
ressurser kommer lokalsamfunnene til gode. Det er derfor viktig
forvaltningen legges til lokalt nivå ved et eventuelt vern av områdene.

Vedlegg

Tittel
Høringsbrev
Høring av verneplan for Åbjørdalen og utvidelse av
Varnvassdalen naturreservat i Bindal og Hattfjelldal
kommuner
Innspill til FT-sak 078/2020 fra Eldrerådet

DokID
1565083
1565081
1610721
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Til: Fylkesmannen i Nordland
Deres ref: Rapport 1/2020

Oslo, den 18 mai 2020

Høringssvar fra Norsk Bergindustri ifm. oppstart av vern av Åbjørdalen og
utvidelse av Varnvassdalen naturreservat i Nordland
Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller
foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har særlig tilknytning til
bergindustrien.
Det vises til melding om oppstart av verneprosesser etter naturmangfoldloven som gjelder
utvidelsen av Varnvatnet i Hattfjelldal kommune (632 daa) og Åbjøra i Bindal kommune
(77561 daa).
Som det fremgår i brevet, punkt 3.5.4 så befinner det seg ifølge Norges Geologiske
Undersøkelse (NGU) en større sand- og grusforekomst1 (Åbjøra) av lokal betydning.
Forekomsten beskrives som et stort område med elvesletter og terrasser i Åbjøras utløp i
Åbjørvatnet. Forekomsten antas å inneholde store sand- og grusreserver. Området er per i dag
ikke planlagt utvinnet.
Norsk Bergindustri understreker med dette viktigheten at et fremtidig vern etter
Naturmangfoldlovens §37 ikke lukker denne konkrete muligheten for at dette området kan
utvinnes på sikt. Det vil etter vår mening medføre at man beslaglegger ressurser som kan være
lokalt eller regionalt viktige i fremtiden.
Fylkesmannen i Nordland må derfor ta høyde for forekomster som ikke er omfattet av drift i
dag, men som kan være aktuelle for uttak i framtiden.

Med vennlig hilsen,

Anita Helene Hall, Generalsekretær

FYLKESMANNEN I NORDLAND
Postboks 1405
8002 BODØ

Vår dato: 20.05.2020
Vår ref.: 201905440-4
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 2019/1195

Saksbehandler:
Seming Skau
shs@nve.no
1

Uttalelse til høring av verneplan for Åbjørdalen og utvidelse av
Varnvassdalen naturreservat - Bindal og Hattfjelldal kommuner
Vi viser til høring av verneplan for Åbjørdalen og utvidelse av Varnvassdalen naturreservat i Bindal og
Hattfjelldal kommuner datert 25.03.2020. Det vises også til vår uttalelse til melding om oppstart av
verneplanarbeidet datert 06.06.2019.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vurdert de to forslåtte verneområdene med tanke på
energi- og vassdragsinteresser som eksisterende og planlagte energi- og nettanlegg, hydrologiske
målestasjoner m.m.
Nettanlegg
NVE kommenterte i oppstartsmeldingen at vi ikke kjente til konflikter med eksisterende eller planlagte
nettanlegg i de to foreslåtte områdene. Vi ba om at de to lokale områdekonsesjonsærene Bindal Kraftlag
SA og Helgeland Kraft Nett AS ble det satt på høringslisten, og det er gjort. NVE har generelt ikke
kjennskap til planer på distribusjonsnettnivå, og vi forutsetter at disse selskapene kommenterer på
eventuelle konflikter med de foreslåtte områdene.
Vi registrerer at Statnett SF ikke har noen merknader til de to foreslåtte områdene.
Målestasjon og terskel ved Åbjørvatnet
Åbjørvatnet grenser til foreslått Åbjørdalen naturreservat. I vår høringsuttalelse kommenterte vi at det
eksisterte en målestasjon ved utløpet av Åbjørvatnet, men at plasseringen på kartet var noe usikker. Vi
har fått tilbakemelding om plassering av målestasjon, og den er i området ved den røde sirkelen i figur 1.
Basert på denne plasseringen er det ikke noe konflikt mellom foreslått verneområde og målestasjon. Det
er Helgeland Kraft AS som drifter målestasjonen. Vernegrensen følger elven ett stykke nedover
vassdraget. Etter våre opplysninger, har Helgeland Kraft AS også foretatt måling lenger ned i elven.
Ved utløpet av Åbjørvatnet er det en terskel tilhørende reguleringen av Kolsvik kraftverk. NVE ser at
foreslått vernegrense gjør en utbøying ved terskelen slik at halve terskelen ligger innenfor foreslått
verneområde, se figur 1. Vi foreslår at grensen justeres til å gå langs skogkanten ved elven i dette
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området. Dersom grensen ikke justeres antar vi at vedlikehold av terskelen vil omfattes av § 4 bokstav f
hvor det er åpnes for vedlikehold av eksisterende anlegg.

Figur 1. Lokalisering av målestasjon og terskel ved utløp av Åbjørvatnet..

Etter det vi ser er ikke regulanten av Åbjøravassdraget, som utnyttes gjennom Kolsvik kraftverk, med på
høringslisten. Det er Helgeland Kraft Vannkraft AS som drifter kraftverket. Kraftverket er eid av
selskapet Åbjørakraft Kolsvik Kraftverk hvor Helgeland Kraft Vannkraft AS og NTE Energi eier 50
prosent hver. NVE sendte kopi av sin uttalelse av oppstartsmeldingen til selskapet Åbjørakraft Kolsvik
Kraftverk. Vi ber om at det tas kontakt med Helgeland Vannkraft AS for nærmere avklaring om
eventuelle konflikter med inngrepene som er ved utløpet av Åbjørvatnet og eventuelt målestasjon som er
lengre ned i elven.
Vannkraftressurser
I foreslått verneområde for Åbjørdalen er det kartlagt flere mulige vannkraftprosjekter, hvorav to av
prosjektene har vært behandlet i Samlet plan for vassdrag. Vår omtale av dette potensialet er omtalt i
vedlegg om oppsummering av innspill til oppstartsmeldingen. Vi ber om at omtalen av
vannkraftpotensialet inkluderes i høringsinnspill i den videre saksbehandlingen av verneforslaget for
Åbjørdalen.
Vindkraftressurser
Innspillet vi hadde om at foreslått verneområde for Åbjørdalen tangerte området som var foreslått i
Nasjonal ramme for vindkraft på land kan sees bort i fra. Dette innspillet er ikke lengre aktuelt da
Nasjonal ramme for vindkraft på land er skrinlagt.

Med hilsen

Ann Myhrer Østenby
seksjonssjef
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senioringeniør
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Vedrørende høring av verneplan for Åbjørdalen og utvidelse av
Varnvassdalen naturreservat i Bindal og Hattfjelldal kommuner
Vi viser til Deres brev av 25.3.2020 samt tidligere korrespondanse i saken.
I følge avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for
verneplanarbeid i samiske områder § 5.1 nr. 2 skal sentral og lokal høring i vernesaker
som berører samiske områder, dersom ikke annet er omforent, gjennomføres i to adskilte
omganger, slik at Sametinget skal få anledning til å bli kjent med synspunktene til
samiske organisasjoner-/ lag og rettighetshavere før Sametinget selv går inn i
konsultasjoner med statlig myndighet og/eller avgir uttalelse til verneforslaget. Fordi
denne saken gjennomføres med en høringsrunde har Sametinget ikke tilgang til
uttalelsene til samiske interesser, og vi kan derfor ikke gi en endelig uttalelse i saken nå.
På bakgrunn av det nevnte ber vi, etter at høringen er gjennomført, om få oppsummert og
tilsendt høringsuttalelsene fra samiske interesser, samt annen dokumentasjon på prosesser og
kontakt Fylkesmannen har hatt med samiske interesser. Vi vil når vi har mottatt disse/ dette,
komme med en endelig uttalelse, samt vurdere om vi vil be om at det gjennomføres
konsultasjoner mellom Sametinget og Fylkesmannen og/ eller Miljødirektoratet. Vi ber om å få
en uttalelsesfrist på minimum 3 uker fra vi får tilsendt høringsuttalelsene fra samiske interesser,
og annen dokumentasjon på prosesser og kontakt Fylkesmannen har hatt med samiske
interesser.
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Sten Olav Heahttá
fágajođiheaddji/fagleder
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Uttalelse til forslag om vern av Åbjørdalen naturreservat og
utvidelse av Varnvassdalen naturreservat i Bindal og Hattfjelldal
kommuner
Vi viser til Deres brev av 20.10.2020.
Vi ber om at § 7 l) i forskrift om Åbjørdalen, under spesifiserte dispensasjonsbestemmelser,
flyttes til § 4, generelle unntak, og at henvisning til forvaltningsplan tas ut her. Å kunne ha
paragrafen om reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel m.v, under direkte unntak fra
vernebestemmelsene, i verneområder på 60 km2 eller større, har vært en praksis som Klimaog miljødepartementet (tidligere Miljøverndepartementet) har hatt, med henvisning til
konsultasjoner mellom Sametinget og departementet i 2008 om vern av Holmvassdalen.
Problemstillingen om direkte unntak versus dispensasjon forhold til reindriftas nødvendige uttak
av bjørk til brensel m.v, var oppe i konsultasjoner i 2009 om Skogvern i Nordland, og
Sametingets syn ble da presisert, og selv om vi i senere konsultasjoner ikke har motsatt oss
departementets praksis, så mener vi at det er greit å presisere at det heller ikke foreligger noe
samtykke fra Sametinget til at areal skal være avgjørende for hva som kan være en generell
unntaksbestemmelse, eller ikke, i denne sammenheng.
Følgende tekst om saken var tatt inn i resolusjonsforedrag:
Sametinget har i konsultasjonene gitt uttrykk for at størrelsen på naturreservatet ikke kan være
av avgjørende betydning for at det ikke kan være en generell unntaksbestemmelse for
reindriftas nødvendige uttak av brensel, vedlikehold av lovlige oppsatte reingjerder og annet
reindriftsutstyr. Det avgjørende må være vernets formål, og uttakets mulige konsekvenser i
forhold til dette. Det er Sametinget synspunkt at slike uttak vil være av et så begrenset omfang
at det ikke vil svekke det biologiske mangfoldet, samtidig som det vil opprettholde tradisjonell
praksis og slik understøtte målet om å ivareta grunnlaget for samisk kultur, jf. CBD artikkel 8j.

Heelsegh/Med hilsen

Sten Olav Heahttá
fágajođiheaddji/fagleder
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Bindal og Hattfjelldal kommuner – Åbjørdalen naturreservat og
utvidelse av Varnvassdalen naturreservat – uttalelse
Åbjørdalen naturreservat – ingen merknader. Navnet er dekkende for området, og
skrivemåten er i samsvar med Sentralt stedsnavnregister (SSR).
Varnvassdalen naturreservat (utvidelse) – skrivemåten er i orden, men navnet er ikke
registrert i SSR, og før navnet kan tas i bruk i sekundær funksjon som navn på et
verneområde, skal Kartverket fastsette skrivemåten av naturnavnet. Jf. § 7 i stedsnavnloven,
som fastslår hvilke navn Kartverket har vedtaksmyndighet for. Vi har sendt et eget brev til
Kartverket der vi ber dem reise navnesak for dette navnet.

Vennlig hilsen

Karl Henrik Steinsholt
administrasjonssjef

Line Lysaker Heinesen
rådgiver
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Uttalelse til høring av verneplan for Åbjørdalen og utvidelse av Varnvassdalen
naturreservat i Bindal og Hattfjelldal kommuner
Vi viser til deres brev datert 25.03.2020.
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som
forvalter av riksveg og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
Høringen gjelder vern av et område i Bindal kommune og utvidelse av et eksisterende
naturreservat i Hattfjelldal kommune. Begge områdene kommer inn under ordningen om
frivillig vern av skog og forslås vernet som naturreservat.
Områdene berører ingen riksveger som Statens vegvesen eier og forvalter.
Statens vegvesen har ingen merknader til de to verneplanene.
Transportforvaltning nord 1
Med hilsen

Jørn Øines Olsen
senioringeniør
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Trond Nordås
482 07 133, tno@statskog.no

Høring av verneplan for Abjrdalen og utvidelse av Varnvassdalen naturreservat i Bindal og
Hattfjelldal kommuner - Fylkesmanneni Nordland
Statskog SFtar verneforslagene til etteretning.
Dette er frivillig vern på privat grunn. Da vi ikke har eiendommer i Bindal er vi ikke kjent med lokale
forhold og bruk av dette området. Vi mener allikevel å vite at Bindalsbruket hadde betydelige
skogsdrifter i det aktuelle området ved Åbjørvatnet på 80-tallet.
Kaartet viser at verneforlaget for utvidelse av Varnvassdalen naturreservat gjelder deler av eiendommen
Varnvatnet gnr. 53/3 i Hattfjelldal. Eiendommen er fra før omringet av reservater som tidligere er vernet
på Statskogs eiendommer. Arealet som vernes på eiendommen går inn i eksisterende Varnvassdalen
naturreservat med gjeldende verneforskrifter.

Med hilsen
Trond Nordås
eiendomskonsulent

Dette dokumentet er elektronisk signert
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Åarjel Njaarke Reinbeitedistrikt
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Høylandet 10.06.20

Til Fylkesmannen i Nordland
Postboks 1405,
8002 Bodø

Høring av verneplan for Åbjørdalen.
Høring av verneplan for Åbjørdalen og utvidelse av Varnvassdalen i Bindal og Hattfjelldal kommuner.
Vi har blitt forelagt forslag til verneplan for Åbjørdalen i Bindal kommune som berører Tovengruppen
i Åarjel Njaarke og som vi her har omtaler.
Vi ser av de dokumenter som er fremlagt, at en av siidaandels innehaverne i Meidalgruppen har
tilkjennegitt sitt syn på verneplanarbeidet. Det fremgår av hans uttalelse som om Meidalgruppen er
rettighetshavere i Åbjørdalen, dette medfører ikke riktighet, i det at Meidalgruppen aldri har brukt
området.
Når vi kjenner til historien om Kalvvass og Åbjøra området, med for det første Åbjøra utbyggingen og
reguleringen av Kalvvatna. For det andre for kort tid siden et forsøk på å bygge ut området med
vindmøller, her blir situasjonen litt paradoks. Samtidig kommer et verneforslag med forskrifter for
Åbjørdalen naturreservat som legger en hel del begrensninger på den samiske reindrift.
Verneforslaget burde blitt fremmet allerede før vassdragsreguleringen. Arealforringelse er den
alvårligste utfordring da stort sett alle arealinngrep er irreversible. Vernet vil med høy sannsynlighet
forhindre andre inngrep.
I henhold til ILO 169, art. 14, SP 27 og FN`s urfolksdeklarasjon av september 2007, betyr at vern av et
område ikke begrenser de samiske rettighetene, men et vern mot ødeleggelse av naturmangfoldet
som kommersiell utnyttelse medfører. Samiske interesser som reindrift og annen samisk naturbasert
næring skal utøves fritt. Vernevedtak skal ikke være til hinder, ved en eventuell motstrid skal de
folkerettslige bestemmelser vedrørende urfolksretten være gjeldende. (lov om menneskerettigheter
§3) Altså i motstrid har folkeretten forrang fremfor andre lover. Eventuelle begrensninger skal
erstattes etter rettslig skjønn.
Vi har erfaringer med at opprettelse av verneområder medfører økt trafikk i områdene, både av
turister, forvaltningsmyndighet og tilsyn som SNO, da spesielt på vinters tid. Dette kan under gitte
situasjoner være uheldig, derfor ber vi om orientering når slikt inntreffer.
Den samiske reindrift bygges på alders tids bruk og sedvane, noe høyesterett har stadfestet og vi
imøteser et forvaltningsregime som legger avgjørende vekt på dette i sin forvaltning. Regelverket er i

utgangspunktet en inngripen i den samiske retten i utnyttelsen av våre beiteområder. På dette
grunnlag kan vi ikke søke dispensasjon for noe vi har rett til gjennom alders tids bruk og sedvane.
Konklusjonen er at vi stiller oss positivt til et verneområde på gitte betingelser.

Åarjel Njaarke Reinbeitedistrikt
v/ Lars Toven

Protokoll for konsultasjon med Voengeln Njaarke angående verneplan for
Åbjørdalen naturreservat i Bindal kommune, 16.06.2020.
Tilstede på skype:
Fra Voengeln Njaarke: Leder for reinbeitedistriktet Nils Johan Kappfjell
Fra Fylkesmannen: seksjonsleder Mia Husdal og seniorrådgiver Ragnhild Redse Mjaaseth

Konsultasjonen gjaldt verneplan for Åbjørdalen naturreservat
Det som er skrevet i svart kursiv er Fylkesmannens svar som ble gitt i løpet av konsultasjonen med
Voengeln Njaarke. Det som er skreve i rødt kursiv er avklaringer Fylkesmannen har gjort, blant annet
med Miljødirektoratet, etter konsultasjonen.

Følgende avklaringer ble gjort:
1. Jakt på store rovdyr (§ 4 c i forslag til forskrift):
a. Voengeln Njaarke ønsker at kommunale lag skal ha direkte unntak fra verneforskrifta
til nødvendig motorferdsel ved skadefelling slik som SNO har i dag.
Miljødirektoratet åpner ikke opp for at dette kan tas inn i verneforskriften.
Fylkesmannen samordner tillatelser til skadefelling og motorferdsel i eksisterende
verneområder i samme dispensasjon, slik at saksbehandlingstiden ikke skal være noe
lenger enn ved bare skadefelling.
b. Voengeln Njaarke ønsker avklaring på oppsett av åtebu og bruk av kunstig lys under
jervejakt. Det er viktig for Voengeln Njaarke å kunne ta raske beslutninger når det
gjelder forflytning av åtebu inn i reservatet, slik at jerven som gjør skade på
besetningen blir tatt raskest mulig. Jerven vil ta langt flere reinsdyr dersom
reinbeitedistriktet må gå gjennom en søknadsprosess før de får flyttet åtebua inn i
reservatet.
Bruk av kunstig lys er ingen problem, men Fylkesmannen har ikke mulighet til å åpne
for å kunne søke om å sette opp ei permanent åtebu i reservatet. Det finnes flyttbare
åtebuer også, og disse er det nok lettere å gi tillatelse til å flytte inn i reservatet hvis
den bare skal være der midlertidig. Dersom det skulle bli behov for å sette opp en
midlertidig åtebu, kan dette tiltaket behandles etter naturmangfoldlovens § 48
(unntaksparagrafen)
2. Rydding av flyttleier:
Reinbeitedistriktet har behov for rydding av flyttleier og hele Åbjørdalen benyttes til flyttlei.
Det er vanskelig for reindrifta å lage detaljerte kart over flyttlei siden den vil variere fra år til
år, og reinen flyttes mer eller mindre overalt.
Fylkesmannen legger inn følgende formulering i verneforskriften: «§ 4 i) Vernebestemmelsene
i § 3 annet ledd er ikke til hinder for nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende
flyttleier og kjøretrasè i reindriften, vist kart i forvaltningsplanen.»
Etter at området er vernet må Fylkesmannen utarbeide en forvaltningsplan. Vi vil da
utarbeide et kart som skal inngå i forvaltningsplanen over områder som skal kunne ryddes
uten å søke om det. På neste side er det et eksempel på et slikt kart.

Med unntak av innenfor naturtypelokalitetene merket med rødt i kartet, skal det være tillatt å
rydde små mengder virke som er til hinder ved reinflytting innenfor de lyseblå områdene. Med
små mengder virke menes kvister og småtrær, samt vindfall som hindrer reintrekk. Det skal
ikke hugges trær innenfor naturtypelokalitetene som er merket med rødt i kartet.
3. Samlingsgjerde og gjeterhytte:
Voengeln Njaarke har en konkret plan om å etablere et permanent samlingsgjerde i
Oksdalen. I tillegg er det svært viktig for dem å kunne sette opp en liten redskapsbu og
mulighet for overnatting ved samlingsgjerdet. Det er snakk om ei lita bu på ca 16-20 m2, og
den skal kunne brukes til lagring av fôr, redskaper og overnatting for et par personer.
Oksfjelldalen ligger langt fra nærmeste veg, og reindrifta trenger derfor å ha mulighet til å
overnatte i Oksfjelldalen ved frakting av fôr og tilsyn med reinen.
Fylkesmannen har i etterkant av konsultasjon avklart dette innspillet med Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet mener det er mulighet for å legge inn en formulering i forskriften som gjør
det mulig å søke om oppsetting av et permanent samlegjerde i Oksdalen, men ikke
redskapsbu eller gjeterhytte. Siden dette er et så viktig område for reindrifta i kombinasjon
med at det ikke er registrert noen naturtypelokaliteter her, har vi kommet fram til at det er
best å grense dette området ut av naturreservatet. Området som tas ut er på 4600 daa.

4. Eksisterende gjeterhytte ved Kalvkruvatnet:
Voengeln Njaarke påpeker at de har en gjeterhytte i reservatet ved Kalvkruvatnet. Denne
ønsker Voengeln Njaarke og grense ut av reservatet.
Fylkesmannen er enig og endrer grensa slik at hytta kommer utenfor reservatet. I kartet
under er den nye grensa avmerka med grønn strek.

5. Kulturminner:
Det finnes mange kulturminner i området som er foreslått som Åbjørdalen naturreservat.
Kulturminnene er kartlagt av Saemien Sijte på Snåsa.
Fylkesmannen tar kontakt med Saemien Sijte for å få vite mer om de samiske kulturminnene i
Åbjørdalen før vi sender tilrådning til Miljødirektoratet.
6. Restaurering av en gammel gård - Klarem
Voengeln Njaarke ønsker å ha mulighet til å restaurere den gamle gården på Klarem. Dette er
gammelt samisk bosetning.
Fylkesmannen påpeker at dette tiltaket er det en mulighet til å søke om gjennom §7 b) i
forskriften: «Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: Istandsetting,
vedlikehold og skjøtsel av kulturminner».
7. Vern er en begrensning for reindrifta:
Voengeln Njaarke mener at ingen av aktivitetene som reindrifta driver med bør være
søknadspliktige. De opplever at naturreservatet begrenser reindriftas bruk av området.
Reindrifta får blant annet mange begrensinger når det gjelder motorferdsel og tekniske
anlegg. Det er heller ikke andre aktiviteter som truer verneområdet. De mener hogst vil være
usannsynlig fordi kostnaden blir for stor. Området burde heller vært vernet før hogsten på
80-tallet og vassdragsregulering. Voengeln Njaarke stiller spørsmål med å etablere
verneområde med dagens inngrep?
Fylkesmannen har gjort ei vurdering og mener at det er tilstrekkelig lommer med
gammelskog i området for å ta vare på med skogens artsmangfold. Etter hvert vil ungskogen
bli gammel nok til at disse artene kan spre og hele området vil få samme verdier.
Verneforslaget er et svært stort område, som på sikt vil få naturverdiene tilbake. Det er
hovedsakelig skogen som er verneformålet, ikke vannet eller spesielle arter.
Voengelen Njaarke påpeker at mye av laven ble borte med storhogsten på 80-tallet. Dette er
negativt for reinen, som spiser laven på gamle trær. Vernet er en uthuling av rettigheter for
reindrifta.
Fylkesmannen prøver å tilpasse forskrifta slik at reindrifta kan drive mest mulig som før. Men
enkelte tiltak må være søknadspliktig fordi de kan være til skade for naturverdiene, og vi må
ha en dialog rundt disse for å skåne naturverdiene mest mulig.
8. Brun av drone i reindrifta:
Voengeln Njaarke påpeker at drone også kan være aktuelt for reindrifta å bruke. De vil gjerne
at dette skal inn i forskriften sammen med bestemmelsen om at grunneier kan bruke drone.
Fylkesmannen påpeker at det ikke er forbudt med bruk av drone i et skogreservat og tar bort
bestemmelsen om at grunneier kan bruke drone, fordi dette er overflødig.
Konklusjon: Fylkesmannen har ikke kommet enighet med Voengeln Njaarke når det
gjelder punkt 1 (rovdyr) og 7 (vern begrenser reindrifta). Ellers har vi prøvd å tilpasse
forskrifta og avgrensinga av reservatet slik at reindrifta får så lite begrensinger som
mulig.

