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1. Verneforslag 
Statsforvalteren i Nordland sender på høring forslag om vern av tre nye naturreservater. Arealet som 

er foreslått for vern utgjør totalt ca. 1252 daa. 

 

Tabell 1: Oversikt over areal, produktiv skog og verdier i Horsbergvatnet, Svenningvika og Torselva. Verdi-skalaen 

i tabellen er som følger: **/B området er regionalt verdifullt, ***/A området er nasjonalt verdifullt og **** 

området er nasjonalt verdifullt og svært viktig. 

Område Kommune Totalt areal 

(daa) 

Areal produktiv 

skog (daa) 

Verneverdi 

Horsbergvatnet Bindal  372 Ca. 302 *** 

Svenningvika Grane 262 Ca. 229 Verdi B 

Torselva Lødingen 618 Ca. 470 Verdi B 

 

Basert på tilgjengelig kunnskap om naturverdiene i områdene vurderer vi at områdene er kvalifisert 

for vern som naturreservat etter naturmangfoldloven. 

 

Vi meldte oppstart av verneplanarbeidet 2. september 2022 og sender det nå på høring. Med 

bakgrunn i innkomne merknader og opplysninger, samt drøftinger med grunneierne, vurderer 

Statsforvalteren behovet for å justere verneforslagene. Vi tar deretter sikte på å oversende vårt 

endelige verneforslag til Miljødirektoratet i løpet av våren 2023. 

 

Frist for å gi uttalelse er 25. januar 2023 Uttalelser sendes skriftlig til: 

Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø eller på e-post til: 

fmnopost@Statsforvalteren.no med kopi til olmnu@statsforvalteren.no.  

 

 

Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Ved 

frivillig vern blir grunneierne og staten enige og inngår en avtale om erstatning, avgrensning og 

vernebestemmelser før vernevedtak. Når staten og grunneier er kommet til enighet om disse 

punktene, vil området gjennomgå vanlig saksbehandling i tråd med naturmangfoldloven. 

 

St.meld. nr. 25 (2002-2003) 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 St.meld. nr. 14 (2015-2016) Natur for livet sa 

Regjeringen at den ville videreføre det langsiktige arbeidet med skogvern og øke det frivillige 

skogvernet. I Hurdalsplattformen (2021-2025) står det at skogvernet skal gjennomføres på en måte 

som får minst mulig konsekvenser for avvirkningen og skognæringen sine muligheter til å bidra i det 

grønne skiftet. I rapport fra NINA (Framstad et al, 2017) blir det eksisterende skogvernet blir evaluert. 

Denne rapporten tegner opp mangler i skogvernet som vi skal prøve å få dekket, hovedsakelig 

gjennom frivillig vern. 

 

Per januar 2022 er over 5,2 % av skogarealet i Norge vernet, av dette er det 3,9 % produktiv skog 

(frivilligvern.no). Det nasjonale målet er vern av 10 % av all skog. Det er et nasjonalt miljømål at «et 

representativt utvalg av naturtypene i skog skal vernes for kommende generasjoner». Vern av skog er også 

viktig for å nå flere av de øvrige miljømålene, herunder at «utryddingen av truede arter i skog skal være 

stanset og status for arter i nedgang være forbedret innen 2020» og at «mangfold av naturtyper i skog skal 

tas vare på eller gjenopprettes innenfor sitt naturlige utbredingsområde, og slik at alle stedegne arter 

forekommer i levedyktige bestander» (Miljøstatus). 

mailto:fmnopost@Statsforvalteren.no
mailto:olmnu@statsforvalteren.no
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2. Lovgrunnlag 
Vern av spesielle områder eller forekomster skjer i samsvar med naturmangfoldloven. I loven er det 

gitt hjemmel for opprettelse av ulike vernekategorier. Aktuell verneform for områder i denne 

verneplanen er naturreservat. Naturreservat er det strengeste vernet etter naturmangfoldloven. 

Vedtak om opprettelse av naturreservater treffes av Kongen i statsråd etter naturmangfoldloven § 37, 

som lyder slik:  

 

Som naturreservater kan vernes områder som: 

 

• Inneholder truet, sjelden eller sårbar natur 

• Representerer en bestemt type natur 

• På annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold 

• Utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller 

• Har særlig naturvitenskapelig verdi 

 

Som naturreservat kan også vernes et område som er egnet til ved fri utvikling eller aktive 

gjenopprettingstiltak å få verneverdier som nevnt i første ledd.  

 

I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. Et naturreservat 

kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel. I forskriften kan det gis bestemmelser om vern av 

kulturminner i reservatet. 

 

Treffes vedtak om reservat som krever aktive gjenopprettingstiltak, eller vedtak om reservat der bruk er en 

forutsetning for å ivareta verneformålet, skal det samtidig med vernevedtaket legges frem et utkast til plan 

for skjøtsel for å sikre verneformålet. Planen kan omfatte avtale om bruk av arealer, enkeltelementer og 

driftsformer. Planen eller avtalen kan inneholde bestemmelser om økonomisk godtgjørelse til private som 

bidrar til områdets skjøtsel. 

 

Etter Statsforvalterens vurdering tilfredsstiller de foreslåtte naturreservatene i denne høringa kravene 

i naturmangfoldloven §§ 35 og 37. Formålet med vernet er i hovedsak å bevare områder med gammel 

granskog, rik edellauvskog og gammel boreal lauvskog med tilhørende naturmangfold i form av 

plante- og dyrearter, naturtyper og økosystemer. Alle områdene inneholder truet, sjelden eller sårbar 

natur.  

3. Verneplanprosessen 
I saker med frivillig vern av skog får normalt Statsforvalteren tilbud om vern fra grunneier via deres 

skogeierorganisasjon. Det blir deretter gjort naturfaglige registreringer i de aktuelle områdene, med 

mindre det fra tidligere av foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene. Hvis naturfaglige 

registeringer viser at området kvalifiserer for vern, fremskaffes skogdata som grunnlag for 

erstatningsberegninger. Deretter forhandler grunneiere og staten om erstatning, vernegrense og -

bestemmelser. Vanligvis blir det inngått avtale mellom skogeier og staten før det blir meldt oppstart 

av verneplanarbeid. 

 

Den formelle saksbehandlingen skal følge naturmangfoldloven §§ 41 til 43 og rundskriv T-2/15 fra 

Klima- og miljødepartementet. Dette kan oppsummeres på følgende måte: 

• Melding om oppstart av verneplanarbeid med brev til grunneiere og aktuelle etater og 

organisasjoner, samt kunngjøring i aviser.  

• Offentlig høring av konkret verneforslag med brev til grunneiere og andre høringsinstanser. 

Høringsforslaget skal beskrive verneverdier og andre verdier, samt de konsekvensene 

forslaget antas å få. Det skal følge med forslag til vernekart og verneforskrift, og frist for å 

komme med merknader skal være minst to måneder.  



 

6 

• Etter høringen skal Statsforvalteren vurdere innkomne merknader og eventuelt gjøre 

endringer i forslaget. Større endringer må drøftes med grunneierne. Deretter sender 

Statsforvalteren sin tilrådning til Miljødirektoratet.  

• Miljødirektoratet vurderer forslaget og sender sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet 

(KLD).  

• KLD forbereder saken og legger forslag om vern frem for Kongen i Statsråd.  

• Vedtak om vern gjøres av Kongen i Statsråd som kongelig resolusjon. Etter vedtaket vil 

erstatningen bli utbetalt i tråd med avtalen med grunneier.  

• Statsforvalteren sender brev til grunneiere og andre høringsinstanser, samt kunngjør vedtaket 

i aktuelle aviser. De nye verneområdene blir skiltet og merket.  

• Grensemerkingen blir vanligvis gjort av jordskifteretten, som etter begjæring fra 

Statsforvalteren opptar sak om grensegang for det enkelte område. 

 

3.1 Saksbehandling for de enkelte verneforslagene 

Prosessen mellom grunneier/rettighetshaver og Statsforvalteren framgår av tabell 1 nedenfor.  

 

Tabell 1: Oversikt over prosessen. 

Område Tilbud Naturfaglige 

registreringer 

Aksept av 

tilbud 

Status 

Horsbergvatnet 03.04.2020 Kartlagt av BioFokus i 

2020 i forbindelse med 

frivillig skogvern i 

Nordland. 

29.07.2021 Forhandlinger 

pågår 

Svenningvika 08.09.2020 Kartlagt av Miljøfaglig 

Utredning i 2012 

forbindelse med 

supplerende 

naturtypekartlegging i 

Hattfjelldal, Grane og 

Vefsn. 

16.09.2020 Avtale foreligger 

Torselva 10.12.2019  Kartlagt av BioFokus i 

2009 i forbindelse med 

prosjekt Bekkekløfter. 

16.12.2019 

 

Avtale foreligger 

 

Dette verneforslaget er utarbeidet på bakgrunn av drøftinger og forhandlinger med grunneierne, 

øvrige mottatte innspill, bl.a. oppstartsmelding, jf. over, og de naturfaglige registreringene. De berørte 

kommunene har fått melding om oppstart. 

  

Det er utarbeidet egne verneforskrifter tilpasset hvert enkelt område. I verneområdene vil hele 

økosystemet bli fredet, det vil si alle planter og dyr og de økologiske prosessene i området. Alle 

inngrep i området vil i utgangspunktet være forbudt, inkludert skogsdrift og motorferdsel. Beiting, 

jakt, fiske og sanking av bær og sopp vil fortsatt være tillatt. 

 

Verneforskriftene kan eventuelt tilpasses ytterligere etter høring. Det er derfor viktig at 

høringsinstansene ser på verneforskriften for det enkelte område. 

  

Statsforvalteren i Nordland har ansvaret for denne felles lokale og sentrale høringa. Denne 

høringsprosessen vil gi alle aktuelle parter mulighet til å komme med sine synspunkter. 

Statsforvalteren vil avklare behovet for konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikt og eventuelt 

andre samiske interesseorganisasjoner i høringsperioden. Sametinget vil få tilsendt uttalelsene fra 
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samiske interesser, og få utsatt frist til å uttale seg. Alle uttalelser vil bli lagt ved saken helt til 

sluttbehandlingen i Regjeringen. 

3.2 Oppstartsmelding, mottatte merknader og statsforvalterens kommentarer 

Formell oppstart av verneplanarbeidet med kunngjøring av oppstartsmelding for de  

fire aktuelle områdene ble sendt ut 2. september 2022. Det kom inn 15 innspill til oppstartsmeldinga: 

Bindal kommune, Lødingen kommune, Nordland Fylkeskommune, Direktoratet for 

mineralforvaltning, Forsvarsbygg, Statnett SF, Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), 

Sametinget, Landbruksdirektoratet, Statens Vegvesen, Riksantikvaren, Språkrådet, Statskog 

SF, Linea AS og Arbor. Statsforvalterens kommentarer til innspillene er skrevet i kursiv. 

3.2.1 Generelle merknader til oppstartsmeldingen og planprosess 

 

Bindal kommune har ingen bemerkninger til verneplanarbeidet. 

 

Forsvarsbygg ser ingen konflikter med de foreslåtte verneområdene. 

 

Sametinget påpeker at bestemmelser om at samiske interesser skal ivaretas ved etablering av 

forvaltningsordninger.  

 

Statsforvalteren kommentar: Statsforvalteren tar innspillene til etterretning.  

 

Nordland Fylkeskommune forventer at planene og videre arbeid følger arealformål, retningslinjer 

og bestemmelser gitt i kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplaner, slik som er nevnt 

i oppstartsmeldingen. Det er ingen kjente fredete eller verneverdige kulturminner i områdene som 

foreslås, men det er potensial for hittil ukjente objekter. Fylkeskommunen oppfatter imidlertid en 

utarbeidelse av verneplan som god forvaltning, også for kulturminner. 

 

Statsforvalteren tar innspillet til orientering.  

 

Lødingen kommune oppfatter verneplanen som svært positiv, og har ingen synspunkter i saken 

utover det som er beskrevet i oppstartsmeldingen. Området er lite brukt av allmennheten som aktivt 

friluftsområde, og ferdsel til fots skjer i hovedsak langs skogsveien på nordsiden av elva. 

 

Statsforvalteren tar innspillet til orientering.  

 

Statskog SF påpeker at det foreslåtte verneområdet Svenningvika følger eiendomsgrensa til Statskog 

i nord, øst og sør. Erfaringen med matrikkelens eiendomsgrenser i Grane kommune gjør at en må 

være obs på mulige avvik mellom matrikkelen og faktiske grensemerker i terrenget. Statskog SF 

forutsetter videre at verneforslaget fortsetter å ta hensyn til deres skogsbilvei som går like nord for 

området. 

 

Statsforvalteren tar innspillet til orientering.  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjør oppmerksom på at Bindal Kraftlag SA, Linea AS 

og Hålogaland Kraft Nett AS har områdekonsesjon i de tre foreslåtte verneområdene. De er positive 

til at både Statnett AS og Linea AS er inkludert i adresselisten, og ber Statsforvalteren om å inkludere 

Bindal Kraftlag SA og Hålogaland Kraft Nett AS i adresselisten. NVE ber nettselskapene å uttale seg 

selv i tilfeller uten konflikt. 

 

Statsforvalteren vil inkludere Bindal Kraftlag SA og Hålogaland Kraft Nett AS i adresselisten når 

verneplanen sendes på høring.   
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Statens Vegvesen gjør oppmerksom på at de i forbindelse med drift og vedlikehold av E6 har behov 

for å gjøre ulike tiltak som gjelder drift og vedlikehold på og langs veien. Etter vegloven gjelder en 

byggegrense på 50 meter mot senterlinjen på E6. De ber derfor om at verneområdegrensa for 

Svenningvika ikke legges innenfor denne 50-meters byggegrense. Dersom det likevel er behov for å 

legge grensa enn nærmere 50 meter fra vei, ber de statsforvalteren om å ta kontakt. Ettersom det 

ligger en del bebyggelse i samme område, kan eventuelle unntak gjøres etter nærmere vurdering. 

 

Statsforvalteren har vært i kontakt med Statens Vegvesen om det aktuelle området. Det ble enighet om at 

foreslått vernegrense kan bli værende slik den er. Statsforvalteren har imidlertid flytta grensa i sørvest ca. 

10 m østover, da denne lå over enden av Svenningviksvegen, se figur 1.  

 
Figur 1: Blå linje viser forslag til ny vernegrense som er trukket øst for Svenningviksvegen. Tidligere grense er vist 

med rød linje. 

 

Sametinget ber om at statsforvalteren avklarer med berørte reinbeitedistrikt og evt. andre berørte 

samiske interesseorganisasjoner om behovet for konsultasjon. De viser til avtale om retningslinjer for 

verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder § 5.1 nr.2 som fastslår at lokal og regional 

høring i vernesaker som berører samiske områder skal gjennomføres i to adskilte omganger. Om 

Statsforvalteren i denne saken kjører sentral og lokal høring samtidig, må Sametinget etter at 

høringen er avsluttet, få tilsendt uttalelsene fra samiske interesser, og bli gitt god tid til å uttale seg.  

  

Statsforvalteren har sendt oppstartsmeldingen til alle berørte reinbeitedistrikt, Várdobáiki markasamisk 

senter og Hinnøy og omegn sameforening. Vi har i tillegg spurt reinbeitedistriktene og Hinnøy og omegn 

sameforening om de har ønsket konsultasjon, men har ikke fått tilbakemelding.  

 

Landbruksdirektoratet påpeker at Statsforvalteren bør involvere landbruks- og reindriftsfaglig 

kompetanse i utforming av forskrift og verneplan, samt den lokale landbruksforvaltninga. 

 

Når Statsforvalteren utarbeider verneforslag, er landbruks- og reindriftsavdelinga involvert i arbeidet.  
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Riksantikvaren informerer om at Fylkeskommunen, som også er på høringslista, er høringspart for 

kulturhistoriske interesser i slike saker. Riksantikvaren viser derfor til kulturmiljøforvaltningen i 

Nordland fylkeskommune og at de selv ikke vil behandle saken videre. 

 

Språkrådet har ingen merknader til skrivemåten for noen av de foreslåtte verneområdene. Navnene 

dekker områdene, og er vedtatte skrivemåter for naturnavnene. 

 

Statsforvalteren tar innspillene til etterretning.  

 

Arbor påpeker at det finnes for lite drivbart skogsvirke til industrien i Nordland, og at det er betydelig 

vern og båndlegging til vern og annet formål i fylket. Dersom de foreslåtte områdene skal vernes ber 

Arbor om at samme areal i nærheten av bedriften frigis fra tidligere vern. Videre mener Arbor at 

tidligere vernevedtak og fremtidige verneplanprosesser strider mot flere av FNs bærekraftsmål.  

Arbor mener videre at alt vern bør stanses i Nordland inntil samtlige fylker i Norge har vernet 

tilsvarende areal.  

 

Statsforvalterens kommentar: Det er satt nasjonale mål for andel skog som skal vernes (10 %), men ikke 

fylkes- eller regionsvise mål. Selv om det er vernet ganske mye i Nordland og på Helgeland, er ikke alle 

manglene i skogvernet dekket. Vi har fortsatt oppdrag på å gjennomføre frivillig vern av skog i Nordland, 

men det er stilt større krav til verdi og inndekking av dagens mangler før nye prosesser settes i gang.  

 

Arbor presiserer at de ikke er imot vern, men imot myndighetenes forverring og ødeleggelse av 

rammebetingelser til enkelt bedrifter og samfunn. Spesielt for lokale bedrifter med kortreiste råvarer, 

som ved bruk av norsk arbeidskraft og lokal energi, lager grønne produkter som produksjon av tre-

baserte byggevarer. Dette skaper ulikheter og påfører dårlige arbeidsvilkår, fattigdom mv. 

 

Videre påpekes det at Staten bevilger enorm statsstøtte til industri i Sør-Norge så fort ramme-

betingelser endres. Arbor mener at norske konkurransemyndigheter må ta tak i dette, da dette er 

diskriminering og ødelegging av ramme-betingelser for lokal industri Nord om Trøndelag. Arbor 

bedrift har fått en ekstra skatt på nærmere 100%, eller en særavgift for å produsere sponplater i 

Nordland. Dette mener de ikke er akseptabelt.  

 

Statsforvalteren Dette er politiske innspill som må vurderes av overordna myndighet. Uttalelsen vil følge 

saken til sluttbehandling i regjeringen.  

3.2.2 Landbruk og reindrift 

 

Landbruksdirektoratet ønsker at det tydelig skal fremgå av høringsdokumentene hvorvidt de 

aktuelle områdene benyttes i landbrukssammenheng. Dersom det er landbrukshensyn i området 

som ikke ivaretas i utkast til forskrift, ber direktoratet om at det begrunnes i høringsdokumentene. 

Typiske landbruksinteresser kan være skogsbilveier som er nødvendig for skogbruk på 

bakenforliggende arealer, traktorveier, støl/seterområder, beite og reindrift.  

 

Dersom det går veier/ferdselsårer gjennom verneområdet, må Statsforvalteren vurdere 

om det kan gis bestemmelser om merking, rydding og vedlikehold av disse. Det bør legges 

til rette for drift og vedlikehold av eventuelle støl-/seterområder og åpnes for andre 

tekniske tiltak som bidrar til en landbruksmessig utnyttelse av området. Dersom slike 

tiltak ikke er ønskelig innenfor verneområdet, må det gis en faglig begrunnelse for dette i 

høringsdokumentene. 

 

Statsforvalteren har, i den grad det er mulig, grenset traktorveier og bygninger ut av de foreslåtte 

verneområdene. I enkelte av de foreslåtte verneområdene er det traktorveier og stier. Følgende formulering i 
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forslag til verneforskrift for de foreslåtte naturreservatene ivaretar behov for vedlikehold av disse: 

«Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet 

Landbruksdirektoratet mener at statsforvalteren må vurdere om forskrifta kan åpne for beiting. 

Dersom forskriften åpner for beiting bør det også åpnes for utsetting av saltsteiner og 

oppføring/vedlikehold av gjerde og sanketrøer, samt motorferdsel i forbindelse med de nevnte 

tiltakene. Det bør også bli gitt generelt unntak for motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke 

og skadde bufe.  

 

Statsforvalterens kommentar: Beiting og utsetting av saltstein er tillatt etter alle forskriftene for de 

foreslåtte verneområdene. Det er også åpnet for å søke om oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting, 

samt motorferdsel i forbindelse med oppsetting av gjerder og utsetting av saltstein. Vi har foreslått generelt 

unntak for uttransport av syke og skadde bufe i alle verneforskriftene. 

 

3.2.3 Kraftlinjer og vannkraft 

 

Linea AS opplyser om at de har en 22 kV-luftlinje, nettstasjon, lavspentlinje og -kabel som blir 

liggende innenfor det foreslåtte vernet. Linea mener i utgangspunktet at avgrensning av 

verneområdet bør gå øst for 22 kV-linjen, slik at deres nettanlegg ikke berøres av vernet. 

Dersom området likevel blir vernet må vernebestemmelsene ta høyde for fortsatt drift og 

vedlikehold samt fornyelse av nettanleggene. Dette vil konkret bety bruk av motorisert kjøretøy, 

rydding av skog langs linjen (15 m trasé) og bruk av helikopter ved linjebefaring mm. 

Det bør også, etter søknad, gis mulighet til etablering av jordkabelanlegg som erstatning av 

linjer. 

 

Statsforvalteren ønsker ikke å flytte foreslått vernegrense øst for 22 kV-linja, da dette vil medføre at arealet 

på det foreslåtte verneområdet blir redusert med 47 daa. 

 

Statsforvalteren vil legge inn følgende unntak under §§ 4 (generelle unntak fra vernebestemmelsene), 6 

(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) og 7 (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) i 

verneforskriften for Svenningvika naturreservat: 

 

«§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:… 

- - drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, av eksisterende energi- og kraftanlegg i 

og inntil verneområdet.  

- - oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnitt, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig» 

  

 

«§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:… 

- nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 

sendes melding til forvaltningsmyndigheten» 

 

«§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:.. 

- oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 
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- nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og fornyelse av 

eksisterende kraftlinje i og inntil verneområdet» 

 

Statsforvalteren mener at etablering av jordkabel i eksisterende kraftlinjetrasé kan vurderes som 

«oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4», som fanges opp av § 7 i 

verneforskriften (se over). Når det gjelder oppføring av nye kraftledninger så er det i utgangspunktet ikke 

aktuelt i naturreservat.  

 

Statnett er berørt ved at verneområdet er foreslått opprettet over det klausulerte ryddebeltet for 

skog/byggeforbudsbeltet til den eksisterende 420 kV- transmisjonsnettledningen Trofors – 

Namsskogan. Beltet til ledningen Trofors – Namsskogan er 40 meter bredt, 20 meter til hver side for 

senter av ledningen og vil bli ryddet for skog med noen års mellomrom. Parallelt med denne går også 

Statnetts 420 kV-ledning Nedre-Røssåga – Tunnsjødal. Av hensyn til nødvendig drift og mulighetene 

for fremtidig utvikling av ledningsnettet ber Statnett om at den delen av den planlagte opprettelsen 

av Svenningvika naturreservat som ligger øst for og innenfor klausuleringsbeltet til Statnetts 420 kV-

ledning Trofors – Namsskogan utgår. 

 

Statsforvalteren har flyttet grensene for området som er foreslått som Svenningvika naturreservat slik at 

kraftlinjene, samt klausuleringsbeltet, kommer utenfor vernegrensa. Dette medfører at arealet til det 

foreslåtte verneområdet blir redusert med ca. 1 daa.  

 

 

Statnett mener det er av stor betydning at det i forskriften gis et generelt unntak fra 

vernebestemmelsene for tiltak knyttet til drift og vedlikehold av transmisjonsnettanlegg i og inntil 

verneområdet. Omfanget av slike arbeider innenfor det enkelte naturreservat er lite, men antallet 

verneområder er stort. En eventuell søknadsplikt for tiltakene vil samlet for Statnett gi et betydelig 

merarbeid som kan forsinke og komplisere ledningsdriften. Denne type arbeid og tiltak kan være 

avgjørende for forsyningssikkerheten for strøm til samfunnet. 

 

For det aktuelle området er det mulig for Statnett å ta seg inn til ledningen og samtidig foreta 

ferdsel forbi det foreslåtte naturreservatet innenfor ledningens skogryddebelte. Statnett må likevel 

ha mulighet til nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. 

 

Statsforvalteren viser til svaret på Linnea sitt innspill hvor vi presiserer at det er lagt inn unntak under §§ 4 

(generelle unntak fra vernebestemmelsene), 6 (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) og 7 

(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) i verneforskriften for Svenningvika naturreservat.  

 

 

NVE gjør oppmerksom på at det er kartlagt flere digitale vannkraftpotensialer for små vannkraftverk 

innenfor det foreslåtte verneområdet Torselva. Samlet er det et årlig produksjonspotensial på 3,11 

GWh fordelt på to prosjekter (Stormyrbekken–Torselva og Torsvatnet–Torselva). NVE ber 

statsforvalteren om å orientere grunneier om vannkraftpotensialene. 

 

Statsforvalterens kommentar: Grunneierne få verneplanen på høring og kan lese om kraftpotensialet i 

kapittel 4.4 og innspillet fra NVE.  

 

3.2.4 Mineralressurser 

 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) gjør oppmerksom på at de foreslåtte verneområdene 

Svenningvika og Torselva berører henholdsvis grusforekomstene i Båtskardvatnet og Stordalselva, 
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begge vurdert av Norges geologiske undersøkelse (NGU) til å ha liten betydning. DMF mener at det 

bør innhentes informasjon om grusforekomstene og redegjøres for virkninger av vernet på disse.  

 

Statsforvalteren har sjekket ut grusforekomstene i NGU sin grusdatabase, se kapittel 4.3 

 

3.2.8 Innspill til utforming av verneforskrifter 

 

Forsvarsbygg ber om at de nødvendige unntak for militær operativ virksomhet tas med i 

verneforskriftene. De ber om at det særskilte unntaket for avgang og landing med Forsvarets 

luftfartøy tas med i forskriftene for å ivareta hensynet til militær luftoperativ virksomhet. 

 

Statsforvalteren har tatt standardbestemmelser angående militær operativ virksomhet med i forskriftene 

for naturreservatene, også unntak for avgang og landing med Forsvarets luftfartøy.  

 

Sametinget påpeker at følgende forhold er avgjørende for at Sametinget kan gi sin tilslutning til 

verneforslag i samiske områder: 

 

1. Formålet med vernet må også være å sikre grunnlaget for samisk kultur, herunder 

reindrift i reindriftsområder. 

2. Generelt unntak for bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse 

av reindrift. 

3. Generelt unntak for skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/tradisjonell samisk husflid. 

4. Generelt unntak for reindriftas nødvendige uttak for brensel og for vedlikehold av lovlige 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. 

5. Flerårige dispensasjonstillatelser for terrengkjøretøy på barmark og helikopter ved 

utøvelse av reindrift. 

6. Bestemmelser om at samiske interesser skal ivaretas ved etablering av 

forvaltningsordninger. 

7. I konsultasjoner med Klima- og miljødepartementet er det avklart at det skal være mulig åta 

ut rikuler fra bjørk i skogvernområder. 

 

Statsforvalteren påpeker at det samiske naturgrunnlaget er nevnt som en del av verneformålet i alle 

forskriftene med følgende formulering: «Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget». 

Unntakene som er nevnt i punkt 2, 3 og 7 (bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med 

reindrift, uttak av materialer til samisk husflid og samiske bruksgjenstander, samt uttak av rikuler fra bjørk) 

er direkte unntatt i alle forskriftene. Tiltaket som er nevnt i punkt 4; uttak av bjørk (ved) til brensel og for 

vedlikehold av reingjerder, er tiltak som er søknadspliktig. Når det gjelder punkt 5 åpner alle forskriftene for 

at kan det gis flerårige dispensasjoner som koordineres med distriktsplanen i henhold til reindriftsloven. 

Samiske interesser vil bli ivaretatt ved etablering av forvaltningsordninger, jf. punkt 6.  

 

4 Konsekvenser av verneforslagene 

4.1 Landbruk 

4.1.1 Skogbruk 

Om lag 1000 daa av de foreslåtte verneområdene er karakterisert som produktiv skog. Skogtypene i 

de ulike verneforslagene varierer mellom granskog, edellauvskog og boreal lauvskog. I Svenningvika 

er det stedvis spor etter tidligere hogst, og i Horsbergvatnet er det kun spredt med noen få gamle 
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hogststubber etter tidligere plukkhogst. I Torselva er den boreale lauvskogen svært lite eller ikke 

påvirket av hogst, men det er et granplantefelt i den nedre delen på nordsiden av elva.  Vi vurderer at 

oppretting av de foreslåtte naturreservatene ikke vil ha betydelig innvirkning for skogbruket.   

 

4.1.2 Jord- og beitebruk 

Vi er usikre på i hvor stor grad de foreslåtte verneområdene brukes til beite i dag, men det er lagt til 

rette for dette i de foreslåtte forskriftene. Eventuelle beitebrukere vil ha behov for enkelte aktiviteter, 

for eksempel utsetting av saltslikkestein, gjeting, gjerding med mer. Vi vurderer ikke at oppretting av 

de beskrevne naturreservatene vil endre på adkomsten til disse områdene. I forslag til forskrifter er 

det åpning for beiting, utsetting av saltstein samt nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og 

skadde bufe. Etter søknad kan det gis tillatelser til oppføring av gjerder, samt motorferdsel i 

tilknytning til dette.  

4.2 Reindrift 

Horsbergvatnet og Svenningvika ligger innenfor Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt, og Torselva ligger 

innenfor Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt. Ifølge arealbrukskartet til reindrifta ligger 

Svenningvika i et område som reindrifta benytter som vårbeite, høstbeite og høstvinterbeite, mens 

Horsbergvatnet ligger i et område som benyttes til vinterbeite. Torselva og omkringliggende områder 

er viktige beiteområder for rein omtrent hele året, i tillegg til kalvingsland på våren. Det går trekk- og 

flyttleier i eller ved alle de foreslåtte verneområdene.  

 

Opprettingen av de tre naturreservatene vil sikre arealene mot nedbygging eller andre typer fysiske 

inngrep, men verneforskriftene vil medføre noen reguleringer knyttet til blant annet motorferdsel og 

etablering av gjerder og anlegg. I forslag til verneforskrifter 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 gis flerårige dispensasjoner for barmarkskjøring. Det kan også gis tillatelser til oppføring av 

gjerder og anlegg og uttak av bjørk.  

 

En tilstrekkelig opplyst distriktsplan kan anses som en søknad om dispensasjon, uten at ytterligere 

søknad er nødvendig. Det er viktig at distriktsplanen er grundig og beskriver forhold som etter 

verneforskriften er søknadspliktig, for eksempel motorferdsel, oppsetting av gjerde med mer. For at 

vernemyndigheten skal kunne bruke distriktsplanen som en søknad må den være konkret med tanke 

på hva som skal gjøres, hvor og når. Et eksempel er en beskrivelse av behovet for motorisert 

barmarkskjøring med tanke på tilkomsttraseer, områder med behov for gjeting/samling, antall 

kjøretøy og tid på året. Om ikke distriktsplanen gir nok informasjon, kreves supplerende opplysninger. 

4.3 Mineraluttak 

Ifølge grusdatabasen fra NGU er det registrert grusforekomster innenfor de foreslåtte 

verneområdene Svenningvika og Torselva, begge vurdert av NGU til å ha liten betydning. 

Forekomsten ved Svenningvika (Båtskardvatnet) består av hauger og rygger med sorterte masser i 

deler, mindre sortert i andre. Massene består vesentlig av sand, men inneholder også noe grus. Den 

delen av forekomsten som ligger innenfor det foreslåtte verneområdet utgjør ca. 15 daa. 

Forekomsten Stordalselva ved Torselva er ifølge grusdatabasen et stiplet område med en større 

elvevifte i utløpet av Stordalselva. De er videre beskrevet at sand- og grusforekomstene her viser 

dårlige mekaniske egenskaper, men at det kan benyttes til betongformål. Omtrent 62 daa av 

forekomsten ligger innenfor det foreslåtte verneområdet Torselva. Et eventuelt vern vil sannsynligvis 

ikke ha vesentlig innvirkning på mineralnæringen.  
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Figur 2: Figuren viser grusforekomstene (oransje) som er registrert innenfor verneforslagene Svenningvika og 

Torselva, markert med grønn strek.  

4.4 Kraftutbygging 

Linea AS har en 22 kV-luftlinje, nettstasjon, lavspentlinje og -kabel som blir liggende innenfor det 

foreslåtte verneområdet Svenningvika i vest. 

 

Det foreslåtte verneområdet Svenningvika var opprinnelig foreslått opprettet over det klausulerte 

ryddebeltet for skog/byggeforbudsbeltet til den eksisterende 420 kV- transmisjonsnettledningen 

Trofors –Namsskogan. Parallelt med denne går også Statnetts 420 kV-ledning Nedre-Røssåga – 

Tunnsjødal. Etter innspill fra Statnett har Statsforvalteren flyttet grensa til verneforslaget i øst slik at 

verneområdet nå ligger utenfor klausuleringsbeltet.  

  

Det er kartlagt flere digitale vannkraftpotensialer for små vannkraftverk innenfor det foreslåtte 

verneområdet Torselva. Samlet er det et årlig produksjonspotensial på 3,11 GWh fordelt på to 

prosjekter (Stormyrbekken–Torselva og Torsvatnet–Torselva). 

5 Høring  
I det følgende er hvert av verneforslagene kort beskrevet med informasjon om området generelt, 

verneverdier og andre interesser. Det følger også konkrete forslag til verneforskrifter og kart med 

forslag til vernegrenser.  

 

Foreliggende forslag til verneområder og vernebestemmelser er utarbeidet på bakgrunn av de 

naturfaglige registreringene, dialog med grunneiere og innspill ved melding om oppstart. Forskriftene 

og avgrensingene som sendes på høring er omforent med grunneierne, men både forskrift, 

avgrensing og kart vil være gjenstand for videre drøftinger under høringen.  

 

Alle som måtte ønske det, kan uttale seg til verneforslagene. Statsforvalteren ber spesielt om 

synspunkter på:  

• Områdenavn  

• 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. 
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• Forskriftene og eventuelle merknader til spesielle forhold i det aktuelle området. Også her ber 

vi om mest mulig konkrete opplysninger og forslag til mulige løsninger.  

• Avgrensing av områdene  

• Eventuelle behov for skjøtsel og tiltak, samt innspill til forvaltningen av områdene.  

• Eventuelle feil i høringsutkastet.  

 

Med bakgrunn i innkomne merknader og opplysninger, samt drøftinger med grunneierne, vurderer 

Statsforvalteren behovet for å justere verneforslagene. Vi tar deretter sikte på å oversende vårt 

endelige verneforslag til Miljødirektoratet i løpet av våren 2023. 

 

Frist for å gi uttalelse er 25. januar 2023 Uttalelser sendes skriftlig til: 

Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø eller på e-post til: 

fmnopost@Statsforvalteren.no med kopi til olmnu@statsforvalteren.no.  

 

6 Verneforslag 

6.1 Horsbergvatnet 
 

KOMMUNE: Bindal 

FYLKE: Nordland 

VERNEKATEGORI: Naturreservat  

VERNEVERDI *** 

AREAL: 372 daa 

HØYDE OVER HAVET: 9 – 300 m.o.h 

BERØRTE EIENDOMMER: 37/2 

 

6.1.1 Områdebeskrivelse 

Det foreslåtte verneområdet ligger omtrent to kilometer sør-øst fra Kjella i Bindal kommune, 

Nordland, og utgjør de sør-vest vendte bratte lisidene i bunnen av Heihornet som går helt ned til den 

østre delen av Horsbergvatnet. Berggrunnen består av kalkglimmerskifer og kalksilikat, og 

løsmassene av et tynt humusdekke som er tykkere i partier med slakere helning. Vegetasjonen i 

området er ganske variert på grunn av variasjon i berggrunnsforhold, variasjon i tykkelsen på 

løsmassene, rasmark, sigevannspåvirkning og tidligere beite. Omtrent halve undersøkelsesområdet 

består av lågurt- svak-lågurtvegetasjon og små partier med kalklågurtvegetasjon i mosaikk. Dette 

gjelder i hovedsak områdene med bratte lisider og særlig under bratte stup med rasmark og mye 

sigevann. Her er det stor variasjon i arter og det vokser kravfulle urter som bergfrue, vårerteknapp, 

hengeaks, firblad, kranskonvall, myske, storklokke, junkerbregne, breiflangre, rødflangre, blåknapp, 

gulstarr, rødsildre, trollurt og trollbær, taggbregne og grønnburkne i tillegg til kravfulle moser som 

storkransmose, putevrimose, bergstjernemose og kalkmose. I partiene med slakere helning og 

tykkere humusdekke er det noe fattigere vegetasjon med småbregne- og blåbærvegetasjon. Det er 

også små partier med både rike og fattige til intermediære sumpskoger. I områdene med rik 

vegetasjon er det dominans av alm (VU) og innslag av rogn, hegg, gran, selje, bjørk og hassel og i 

fuktigere partier er det også innslag av gråor.  

 

Området består i hovedsak av gammel fleraldret skog, og i edelløvskogen er det mye gamle og grove 

alm. I granskogen er det spredt med eldre individer av grantrær og løvtrær som noen steder er opp til 

1m i diameter ved brysthøyde. Det er innslag av rogn, hegg, bjørk, selje og gråor. Det er partier med 

mye død ved både i edelløvskogen og i granskogen. 

 

mailto:fmnopost@Statsforvalteren.no
mailto:olmnu@statsforvalteren.no
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6.1.2 Verneinteresser 

Verneforslaget består av et areal med god topografisk variasjon. Den sørvendte eksponeringen, at 

området er lavereliggende og rik berggrunn gjør at det er innslag av kvaliteter knyttet til edelløvskog 

med alm og hassel og rik bakkevegetasjon. Her forekommer naturtypen alm-lindeskog som omfattes 

av den rødlistede naturtypen frisk rik edellauvskog (NT) og rasmark-almeskog og lågurt-hasselkratt 

som begge omfattes av den rødlistede naturtypen lågurtedellauvskog (VU). Det er også små partier 

med høgstaudegranskog (NT) og omtrent midt i undersøkelsesområdet er det en liten dal med noe 

utviklede bekkekløftkvaliteter.  Det er registrert 7 rødlistearter, blant annet alm (VU), myklundmose 

(EN) og almelav (NT). Det er generelt mange uvanlige arter for området og krevende og varmekjære 

arter. Flere av artene som er registrert er typiske sørlige arter og noen har sin nordlige grense i fylket. 

Området er vurdert til å ha nasjonal verdi (***). 

6.1.3 Inngrepsstatus og andre interesser 

Området består i hovedsak av gammel fleraldret skog med kun små arealer med yngre skog i 

hogstklasse 3 og 4 som er inkludert for best mulig arrondering. Skogen bærer ellers lite preg av 

tidligere påvirkning og det er kun spredt med noen få gamle hogststubber etter tidligere plukkhogst. 

Det har tidligere vært beitedyr i lokaliteten som har påvirket vegetasjonen noe.  

 

Horsbergvatnet ligger innenfor grensene til Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt. Ifølge reindriftas 

arealbrukskart benyttes området til vinterbeite, og berøres også av trekk- og flyttleier. 

6.1.4 Planstatus 

Hele området har LNFR-status i kommuneplanens arealdel.  

6.1.5 Merknader 

Mer informasjon om naturverdier i Narin-basen: 

http://lager.biofokus.no/omraadebeskrivelser/Frivilligvern2020_Horsbergvatnet.pdf  

http://lager.biofokus.no/omraadebeskrivelser/Frivilligvern2020_Horsbergvatnet.pdf
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6.1.6 Kart 

 



 

18 

6.2 Svenningvika 

 

KOMMUNE: Grane 

FYLKE: Nordland 

VERNEKATEGORI: Naturreservat  

VERNEVERDI Verdi B 

AREAL: 262 daa 

HØYDE OVER HAVET: 195 – 252 m.o.h 

BERØRTE EIENDOMMER: 58/5 

 

6.2.1 Områdebeskrivelse 

Lokaliteten er kartlagt av Miljøfaglig utredning i 2012 i forbindelse med supplerende 

naturtypekartlegging i Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Svenningvika ligger ved Storsvenningsvatnet øst 

for E6, omtrent 22 km sør for Trofors i Grane kommune. Lokaliteten ligger på en liten kolle og 

terrenget heller svakt mot vest. Svenningvika grenser til Svenningviksvegen i vest og til ei kraftlinje i 

øst. Berggrunnen i området er kalkfattig og består av kvartsskifer, mens løsmassene består av grov 

morene. Området ligger i mellomboreal vegetasjonssone og i svak oseanisk seksjon. bindal 

 

Skogen består av gammel granskog med noe innslag av bjørk. Skogen er flersjiktet og har til dels mye 

død ved. Vegetasjonstypene i området veksler mellom blåbærgranskog og småbregnegranskog.  

6.2.2 Verneinteresser 

Innenfor avgrensningen er det registrert én naturtypelokalitet – gammel barskog med verdi B. Gran 

dominerer tresjiktet, men det er også innslag av bjørk. Det er registrert syv rødlistearter knyttet til 

gammel barskog i området. blant annet gubbeskjegg (NT), huldrelav (NT) og sukkernål (NT).  

 

Verneforslaget ligger inntil det foreslåtte verneområdet Breiskardet i øst, som er foreslått vernet i 

forbindelse med verneplanprosess på statsgrunn. Dersom Breiskardet blir vernet vil Svenningvika bli 

en del av dette området. Sammen med Breiskardet utgjør Svenningvika en av få gammelskogsrester i 

Svenningdalen. Isolert sett har Svenningvika moderate verneverdier (**), men sett i sammenheng 

med Breiskardet vil området få nasjonal verdi (***).  

 

6.2.3 Inngrepsstatus og andre interesser 

Det går ei kraftlinje gjennom området i vest, og foreslått vernegrense ligger nær ei kraftlinje i øst. 

Skogen har spor etter tidligere hogst.  

 

Svenningvika ligger innen Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt. Området brukes ifølge reindriftas 

arealbrukskart til vårbeite, høstbeite og høstvinterbeite, og det berøres også av trekk- og flyttleier. 

Dette er et viktig område for reindrifta i og med at det blir tidlig bart om våren.                                                        

6.2.4 Planstatus 

Hele området har LNFR-status i kommuneplanens arealdel. 

6.2.5 Merknader 

Mer informasjon om naturverdier i Naturbase: https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00088131  

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00088131
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6.2.6 Kart 
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6.3 Torselva 

KOMMUNE: Lødingen 

FYLKE: Nordland 

VERNEKATEGORI: Naturreservat 

VERNEVERDI Verdi B 

AREAL: 618 daa 

HØYDE OVER HAVET: 10 - 232 m.o.h 

BERØRTE EIENDOMMER: 25/1 og 25/2 

6.3.1 Områdebeskrivelse 

 

Lokaliteten er kartlagt av BioFokus i 2009 i forbindelse med bekkekløftprosjektet, og ligger vest for 

Innerfjorden i Kanstadfjorden i Lødingen kommune. Berggrunnen består av syenitt og granitt og er 

kalkfattig. Området ligger i mellomboreal vegetasjonssone og i klart oseanisk seksjon.  

 

Torselva er et lite vassdrag, og nedenfor Torsvatnet danner bekken en relativt markert bekkedal. 

Mesteparten av skogen i området består av fuktig og frodig løvskog, men rike utforminger mangler 

nesten helt. Bjørk dominerer i tresjiktet, men stedvis er det også spredt innslag av selje og rogn, samt 

noe osp. Storbregneskog dominerer i store arealer, og arter som skogburkne og sauetelg er vanlige. 

Stedvis er det forsumpet mark med arter som skogsnelle, engsnelle og mjødurt. I forsenkningene er 

det rikere høgstaudeskog som dominerer, med arter som skogmarihånd, ballblom og bekkeblom. I ei 

østvendt helling i nedre del av området finnes en forsenkning med frodig gråor-heggeskog med blant 

annet firblad, myskegras og strutseving. Små tørre rasskråninger også enkelte steder høyere oppe i 

bekkedalen.  

Elva har svært variabel vannføring, fra nærmest tørr i tørkeperioder til periodevis stor flomvannføring.  

 

Skogen i nedre del er relativt gammel med mye grovdimensjonert bjørk, samt gammel rogn og selje. 

Det er også noe død bjørk, både stående og liggende, inkludert høgstubber. Gråorskogen har gamle 

og grovvokste trær, og det er også noe stående og liggende døde gråor i ulike nedbrytningsstadier. 

Høyere oppe blir skogen glisnere og mer småvokst, samt bjørkedominert. 

 

6.3.2 Verneinteresser 

Torselva er en liten, men markert og velarrondert bekkedal, som på mindre deler av strekningen også 

har ganske velutviklet bekkekløfttopografi. Innenfor verneforslaget er det registrert én naturtype – 

gammel boreal lauvskog med verdi B. De største kvalitetene er knyttet til relativt rik, fuktig gammel 

løvskog med godt utviklet naturskogspreg. Regionalt sett har skogen en relativt rik lavflora, med flere 

arter som er sjeldne i distriktet. Her inngår blant annet de tre rødlisteartene som er registrert i 

området – olivenfiltlav (VU), rustdoggnål (NT) og huldrelav (NT).  

 

Det er vernet lite skog i distriktet, og lokaliteten utgjør trolig en av de mer verdifulle skoglokalitetene i 

nordre Nordlands ytre kystsone. Lokaliteten er vurdert som regionalt verdifull (verdi B).  

6.3.3 Inngrepsstatus og andre interesser 

Verneforslaget er lite påvirket av nyere inngrep, med unntak av nedre del hvor det er et granplantefelt 

på nordsiden av elva. Det går en sti langs nordsiden av elva opp til Torsvatnet.  

 

Torselva ligger innenfor Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt.  

6.3.4 Planstatus 

Hele området har LNFR-status i kommuneplanens arealdel. 

6.3.5 Merknader 

Mer informasjon om naturverdier: https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00088136.  

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00088136
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6.3.6 Kart 
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https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/miljomaal/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-2-15-saksbehandlingsregler-ved-omradevern-etter-naturmangfoldloven/id2398923/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-2-15-saksbehandlingsregler-ved-omradevern-etter-naturmangfoldloven/id2398923/
https://www.regjeringen.no/contentassets/40da6fc97eba49af90479ae32ee27ccc/no/pdfs/stm200220030025000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/40da6fc97eba49af90479ae32ee27ccc/no/pdfs/stm200220030025000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/902deab2906342dd823906d06ed05db2/no/pdfs/stm201520160014000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/902deab2906342dd823906d06ed05db2/no/pdfs/stm201520160014000dddpdfs.pdf


 

 

23 

 

STATSFORVALTEREN I NORDLAND 

Statens hus, Moloveien 10, Pb 1405, 8002 Bodø || fmnopost@Statsforvalteren.no || 

www.Statsforvalteren.no/nordland 



Vedlegg 1: Forskrifter for de foreslåtte verneområdene 

Forskrift for vern av Horsbergvatnet naturreservat i Bindal kommune i 

Nordland fylke 
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon … med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av 

naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form rik edellauvskog og høgstaudegranskog. Området har stor betydning for biologisk mangfold 

ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til rik og gammel skog. 

 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle 

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører gnr/bnr 37/2 i Bindal kommune. Naturreservatet dekker et totalareal på 

372 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Bindal kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 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) 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 

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 større arrangementer er forbudt 



§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) utsetting av saltsteiner 

f) oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt 

g) forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt 

h) bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk 

i) rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet 

j) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrasé i reindriften 

k) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

§ 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) motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 

luftfartøy 

b) bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) 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 

b) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 



c) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

d) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 b 

e) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

f) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

g) reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr 

h) rydding og merking av nye stier 

i) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d 

j) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 e og § 7 a, b og c 

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 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, i samsvar 

med naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar 

med naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Samiske 

interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Forskrift for vern av Svenningvika naturreservat i Grane kommune i Nordland 

fylke 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon … med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av 

naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 
§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel granskog. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er 

leveområde for en rekke arter knyttet til denne skogtypen. 

 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle 

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 
§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører gnr/bnr 58/5 i Grane kommune. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på 262 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 
§ 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) 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 

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 større arrangementer er forbudt 

 



§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) utsetting av saltsteiner 

f) oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt 

g) forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt 

h) bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk 

i) rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet 

j) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrasé i reindriften 

k) drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, av eksisterende energi- og 

kraftanlegg i og inntil verneområdet 

l) oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnitt, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig 

m) reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr 

n) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

§ 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) motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 

luftfartøy 

b) bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på eksisterende sti vist 

på vernekartet 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) 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 

b) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget 



c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

e) nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet. Ved bruk av motorisert 

transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten 

 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

d) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 b 

e) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

f) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

g) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje i og inntil verneområdet. 

i) rydding og merking av nye stier 

j) felling av enkelttrær som kan medføre skader på bygninger 

k) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d 

l) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 e og j og § 7 a, b og c 

 

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 

henhold til reindriftsloven. 

 
§ 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, i samsvar 

med naturmangfoldloven § 48.  

 
§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar 

med naturmangfoldloven § 47.  

 
§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Samiske 

interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 



Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 
§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Forslag til forskrift for vern av Torselva naturreservat i Lødingen kommune i 

Nordland fylke 
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon … med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av 

naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare en bekkekløftlokalitet med rik, fuktig og gammel 

løvskog, med en regionalt interessant lavflora. 

 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle 

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører gnr/bnr 25/1 og 25/2 i Lødingen kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 618 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Lødingen kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 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) 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 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 større arrangementer er forbudt. 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 



c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) utsetting av saltsteiner 

f) oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt 

g) forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt 

h) bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk 

i) rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet 

j) Rydding av eksisterende bålplass ved Torsvatnet, inntegnet på vernekartet. 

k) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrasé i reindriften 

l) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji 

(tradisjonell samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder 

uttak av rikuler på bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av 

plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av 

særegne vekstformer som rikuler på andre trær enn bjørk 

§ 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) motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 

luftfartøy 

b) bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på eksisterende sti 

vist på vernekartet 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) 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 

b) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 

for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale 

med oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) oppsetting og vedlikehold av gjerder 



d) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 b 

e) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

f) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

g) reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr 

h) rydding og merking av nye stier 

i) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d 

j) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 e og § 7 a, b og c 

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 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, i samsvar 

med naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar 

med naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Samiske 

interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 



Vedlegg 2: Innspill til oppstartsmelding 



Fra: Bjørn M Jarmund[bjorn@arbor.no]
Sendt: 04.10.2022 14:59:01
Til: Postmottak SFNO[sfnopost@statsforvalteren.no]
Tittel: Verneplanarbeid i Bindal, Grane og Lødingen deres referanse 2021/7226

Det vises til mottatt oppstart av verneplanarbeid i Bindal, Grane og Lødingen.
 
Som vi tidligere har meddelt Statsforvalteren i Nordland finnes for lite drivbart skogsvirke
til industrien i Nordland.
I Nordland er det betydelig vern og båndlegging til vern og annet formål.
Skal disse områdene vernes bes det om at samme areal i nærheten av Arbor frigis fra
tidligere vern.
 
Vi mener videre at gjennomført vern i Nordland og mer vern i Nordland strider mot flere
av FNs bærekraftmål.
Bla. bærekraftmål nr. 17 samarbeid for å nå målene, nr. 12. ansvarlig forbruk og
produksjon, nr. 11 bærekraftige byer og samfunn, 
nr. 10 mindre ulikhet, nr.8 anstendig arbeid og økonomisk vekst, nr.1 utrydde fattigdom. 
Alt vern bør stanses i Nordland inntil samtlige fylker i Norge har vernet tilsvarende areal.
 
Det presiseres at Arbor ikke er i mot vern, Arbor er imot myndighetenes forverring av og
ødeleggelse av rammebetingelser til enkelt bedrifter og samfunn.
Spesielt for lokale bedrifter med kortreiste råvarer, som ved bruk av norsk arbeidskraft og
lokal energi, lager grønne produkter som produksjon av tre-baserte byggevarer.
Herigjennom å skape ulikheter  påføre dårlige arbeidsvilkår, fattigdom mv.
 
Vi registrerer at Staten bevilger enorm statsstøtte til industri i Sør-Norge så fort
rammebetingelser endres.
Som for eksempel under pandemien gis statsstøtte til oljeselskaper, hotelleiere, barer,
flyselskaper, milliarder av kroner.
Likeledes når markedspris på elektrisk energi endres i Sør Norge , så kommer milliarder av
kroner i statsstøtte.
Videre CO2 støtte som gis og ikke gis i henhold til intensjon. Man gis støtte til bedrifter
som utkonkurrerer Norsk eiet industri.
Dette bør Norske konkurransemyndigheter ta tak i, dette er diskriminering og ødelegging
av rammebetingelser for lokal industri Nord om Trøndelag.
Vår bedrift har fått en ekstra skatt på nærmere 100%, eller en særavgift for å produsere
sponplater i Nordland.
Dette er overhode ikke akseptabelt.
 
 
 
 
  Med vennlig hilsen 
  Arbor AS
  Bjørn M. Jarmund
  adm.dir
  M 90795254
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Deres ref  Vår ref Saksbehandler Dato 
 2022/1277-3 Karl Erik Solum 27.10.2022 

 

Oppstart av verneplanarbeid for tre skogvernområder i Lødingen, Grane og 
Bindal kommuner. 

 

Vedrørende oppstart av verneplanarbeid for eiendom gnr. 37 - bnr. 2 ved Horsbergvatnet i Bindal – 
frivillig vern av skog. 

Skogeierne har selv spilt inn frivillig vern via sin organisasjon Allskog SA. Saken er diskutert 
administrativt/formannskap, og det er ikke kommen noen innvendinger/bemerkninger til 
verneplanarbeidet. 

Med hilsen 

 

Karl Erik Solum 
skogbruksrådgiver 
   

Dokumentet er elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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Statsforvalteren i Nordland 
Postboks 1405 
8002 BODØ 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  29.09.2022 
Vår ref:  22/05081-2 
Deres ref:  2021/7226 

 

Uttalelse til melding om oppstart av frivillig vern av skog - 
Horsbergvatnet i Bindal kommune, Svenningvika i Grane 
kommune og Torselva i Lødingen kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 2. september 2022. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter naturmangfoldloven. 
 
Om saken 
Statsforvalteren i Nordland har kunngjort oppstart av verneplanarbeid for 
Horsbergvatnet, Svenningvika og Torselva henholdsvis i Bindal, Grane og Lødingen 
kommuner. Verneplanene gjelder tre områder som er tilbudt gjennom ordningen med 
frivillig vern av skog, og skal vernes som naturreservat. 
 
Uttalelse fra DMF 
De foreslåtte verneområdene Svenningvika og Torselva berører henholdsvis 
grusforekomstene Båtskardvatnet1 og Stordalselva2, begge vurdert av Norges 
geologiske undersøkelse (NGU) til å ha liten betydning. I det videre arbeidet med 
verneplanene bør det innhentes informasjon om forekomstene og redegjøres for 
virkninger av vernet på forekomstene. 
 
DMF kan ellers ikke se at de foreslåtte verneområdene berører andre registrerte 
forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 

                                                           
 
1 Båtskardvatnet: https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=83196  
2 Stordalselva: https://geo.ngu.no/api/faktaark/grus_pukk/visGrusOmr.php?objid=84000   
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Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Henning Sigstad 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Henning Sigstad 
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Svar på oppstart av verneplanarbeid i Bindal og Grane og Lødingen 
 
 

Vi viser til varsel om oppstart av verneplanarbeid for Horsbergvatnet, Svenningvika og Torselva i Bindal, Grane 
og Lødingen kommuner. Forsvarsbygg gir høringssvar i denne type saker med det utgangspunkt å ivareta 
Forsvarets arealbruksinteresser. 

Vi ser foreløpig ingen konflikter med de foreslåtte områdene.  Vi ber imidlertid om at det generelle unntaket for 
militær operativ virksomhet og unntaket for avgang og landing med Forsvarets luftfartøy inntas i 
forskriftstekstene for alle områder. 

Vi har ingen ytterligere merknader til verneforslaget. 

 

 

 

  
Bjørn Bergesen 
Leder Arealplan 
Eiendomsforvaltning 

 

Forsvarsbygg  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  
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Innspill til oppstart av verneplanarbeid i Bindal , Grane og Lødingen 
kommuner - Nordland 

Vi viser til deres brev av 02.09.2022 med melding om oppstart av verneplanprosess for 
Horsbergvatnet, Svenningvika og Torselva naturreservat i Bindal, Grane og Lødingen 
kommuner.  
 
Som høringsinstans for forslag til opprettelse av nye naturreservat, ønsker vi å gi noen 
generelle innspill til verneprosessen. 
 
Grundige områdebeskrivelser 
Av høringsdokumentene må det tydelig framkomme om og i tilfelle hvordan det aktuelle 
området nyttes i landbrukssammenheng. Dersom det er landbrukshensyn i området som 
ikke ivaretas i utkast til forskrift, ber vi om at det begrunnes i høringsdokumentene. 
Typiske landbruksinteresser kan være (listen er ikke uttømmende): 
o Skogsbilvei som er nødvendig for skogbruk på bakenforliggende arealer 
o Traktorvei i forbindelse med jordbruk 
o Støl/seterområde 
o Beite 
o Reindrift  
 
Utforming av verneforskrift  
Dersom det går veier/ferdselsårer gjennom verneområdet, må Statsforvalteren vurdere 
om det kan gis bestemmelser om merking, rydding og vedlikehold av disse. Det bør legges 
til rette for drift og vedlikehold av eventuelle støl-/seterområder og åpnes for andre 
tekniske tiltak som bidrar til en landbruksmessig utnyttelse av området. Dersom slike 
tiltak ikke er ønskelig innenfor verneområdet, må det gis en faglig begrunnelse for dette i 
høringsdokumentene. 
 
Beitebruk vil være aktuelt i mange områder som foreslås vernet som naturreservat. Det 
bør derfor vurderes om forskriften kan åpne for dette. Hvis ikke, må det redegjøres for 
hvorfor i høringsdokumentene. Dersom det åpnes for beiting i området bør det også 
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utarbeides bestemmelser for utsetting av saltsteiner og oppføring/vedlikehold av gjerder 
og sanketrøer.  
 
For alle tiltakene over må det vurderes om det kan gis bestemmelser om motorferdsel i 
forbindelse med tiltakene. Det bør gis generelt unntak fra ferdselsbestemmelsene i 
forbindelse med uttransportering av syke og skadde bufe.  
 
Vi forutsetter at Statsforvalterens landbruks- og reindriftsfaglig kompetanse involveres i 
utforming av forskrift og verneplan. Det vil også være nyttig å involvere den lokale 
landbruksforvaltningen i arbeidet. 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Fredrik Vaadal  
rådgiver  
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Innspill til forslag om frivillig vern – Svenningvika i Grane kommune 
 

Viser til melding om oppstart av verneplanarbeid i Bindal, Grane og Lødingen datert 02.09.2022.  

 

Lineas kommentar: 

Linea blir berørte av evt. vern av Svenningvika og følgende kommentarer knytter seg derfor kun til 

denne eiendommen.  

Linea har en 22 kV-luftlinje, nettstasjon, lavspentlinje og -kabel som blir liggende innenfor 

eiendom som foreslås vernet. Linea mener i utgangspunktet at avgrensning av verneområdet bør 

gå øst for 22 kV-linjen, slik at våre nettanlegg ikke berøres av vernet. 

Dersom området likevel blir vernet må vernebestemmelsene ta høyde for fortsatt drift og 

vedlikehold samt fornyelse av nettanleggene. Dette vil konkret bety bruk av motorisert kjøretøy, 

rydding av skog langs linjen (15 m trasé) og bruk av helikopter ved linjebefaring mm.  

Det bør også – etter søknad – gis mulighet til etablering av jordkabelanlegg som erstatning av 

linjer.    
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                                                                                                  Returadresse: 
                                                                                                  Postboks 702 
                                                                                                  8654 Mosjøen 

 
 
 

 

 

 

Vår ref.: 22.3083 
Deres ref.: 2021/7226 

Dato: 03.10.2022 

 

Evt. Spørsmål til innspillet kan rettes til undertegnede på e-post: hugo.lenningsvik@linea.no eller 

på telefon 482 40 306.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Linea AS 

 
Hugo Lenningsvik 

Saksbehandler for offentlige prosesser   

 

 

mailto:hugo.lenningsvik@linea.no


 Lødingen 
kommune 

Vår ref. 22/867-3 

Deres ref.  

Saksbehandler Tom Roger Hanssen 

Arkivkode 
FE - 140, GNR/BNR - 
25/1- 25/2 

Dato 25.10.2022 
 

Enhet utvikling  
Samfunn 
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Statsforvalteren i Nordland 
Postboks 1405 
8002 BODØ  
 
 
 

Vedrørende oppstart av verneplanarbeid i Lødingen kommune - 
område Torselva på eiendommen Vestre Kanstad Gnr. 25, Bnr. 1 og 
2 i Lødingen kommune. 
 
Viser til kunngjøring om oppstart av verneplanarbeide for Torselva i Lødingen 
kommune. 
 
Torselva ligger på vestsiden av Kanstadfjorden på eiendommen Vestre Kanstad Gnr. 
25, Bnr. 2, deler av arealet omfatter også Gnr. 25, Bnr. 1. Grensene knyttet til felles 
fjellareal skal være godt avklart i jordskiftesake fra tidlig på 70-tallet. 
 
Lødingen kommune oppfatter verneplanen for området som svært positivt, vi har 
ingen synspunkter i saken utover det som er beskrevet i oppstartsmeldingen.  
 
Til orientering kan det nevnes at området er relativt lite brukt av almennheten som 
aktivt friluftsområde, ferdsel til fots skjer i hovedsak ved vandring langs skogsveien.  
 
 
Med hilsen 
 
Tom Roger Hanssen 
Avdelingsleder Samfunn  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Statsforvalteren i Nordland 
Ole Martin Nuven 
Postboks 1405 
 
8002 BODØ 
 

 
 

 
  
 
Kommentarer til oppstart av verneplanarbeid i Bindal, Grane og 
Lødingen   
 
Nordland fylkeskommune viser til brev datert 02.09.2022 med kunngjøring av oppstart for 
verneplanarbeid i Bindal, Grane og Lødingen. Saken gjelder verneplanen for tre områder som er 
tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Aktuell verneform er naturreservat. 
 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, 
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill:  
 
Merknader 
Planer 
Nordland fylkeskommune forventer at planene og videre arbeid følger arealformål, retningslinjer og 
bestemmelser gitt i kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplaner, slik som nevnes i 
tilsendt høringsbrev. 
 
Kulturminner 
Det er ingen kjente fredete eller verneverdige kulturminner i områdene som foreslås. Imidlertid er 
det potensial for hittil ukjente objekter. Imidlertid oppfatter vi en utarbeidelse av verneplan som god 
forvaltning, også for kulturminner. 
 
 
 
Tema Rådgiver Telefon Epost 
Kulturminnefaglig vurdering arkeolog Trine Anna Johnson 41509815 trijoh@nfk.no 
Andre temaer Jan Georg Gulstad 90128891 jangul@nfk.no  

 
 
 
 
Med vennlig hilsen  

mailto:trijoh@nfk.no
mailto:jangul@nfk.no
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Hege Benedikte Torvik  
faggruppeleder for klima og miljø  
 Jan Georg Gulstad 
 rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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STATSFORVALTEREN I NORDLAND 
Postboks 1405 
8002 BODØ 
 
 
Vår dato: 07.10.2022 
Vår ref.: 202216328-2  Oppgis ved henvendelse 

   

Deres ref.: 2021/7226 
 

 

Uttalelse på varsel om oppstart - Verneplanarbeid - Frivillig vern av 
skog - Naturreservater - Horsvergvatnet, gnr. 37 bnr. 2, Bindal 
kommune - Svenningvika, gnr. 58 bnr. 5, Grane kommune og 
Torselva, gnr. 25 bnr. 1 og 2, Lødingen kommune 
Vi viser til varsel om oppstart av frivillig vern av skog for tre områder i Blindal, Grane og 
Lødingen kommuner.  
 
NVE har sett gjennom oppstartsmeldingen for de foreslåtte verneområdene med tanke på 
energi- og vassdragsinteresser som eksisterende og planlagte energi- og nettanlegg, 
vannkraftverk, hydrologiske målestasjoner m.m. 
 
• I de foreslåtte verneområdene Torselva og Svenningvika finner vi energi- og 

vassdragsinteresser. Det er to kartlagte småkraftpotensialer i Torselva. I 
Svenningvika er det flere nettlinjer med ulikt spenningsnivå. Så langt vi kjenner til 
er det ingen energi- og vassdragsinteresser i Horsbergvatnet.  
 

• Bindal Kraftlag SA, Linea AS og Hålogaland Kraft Nett AS har områdekonsesjon i de 
tre foreslåtte verneområdene.  
 

• NVE er positive til at både Statnett SF og Linea AS er inkludert i adresselisten. Vi kan 
ikke se at Bindal Kraftlag SA og Hålogaland Kraft Nett AS har blitt inkludert i 
adresselisten. For at nettselskapene skal ha mulighet til å uttale seg videre i 
prosessen, ber vi om at de inkluderes i adresselisten. Vi ber nettselskapene å uttale 
seg om vern kommer i konflikt med eksisterende eller fremtidige prosjekter. NVE 
har ikke detaljert kjennskap til planer knyttet til distribusjonsnett. Det er 
spesielt viktig at nettselskapene uttaler seg om aktuelle planer. NVE ber 
nettselskapene å uttale seg selv i tilfeller uten konflikt. 
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Torselva 
Det er kartlagt flere digitale vannkraftpotensialer for små vannkraftverk innenfor det 
foreslåtte verneområdet Torselva. Samlet er det et årlig produksjonspotensial på 3,11 GWh 
fordelt på 2 prosjekter. Det ene prosjektet strekker seg fra Stormyrbekken til Torselva og 
det andre fra Torsvatnet til Torselva. Dyreste prosjekt har en spesifikk utbyggingskostnad 
på ca. 7,7 NOK/kWh (2021-priser). I ulike sammenhenger har vi lagt til grunn en øvre grense 
for spesifikk utbyggingskostnad på 5 NOK/kWh basert på 2021-kostnadsnivå. Blant de 2 
prosjektene er det et prosjekt som har en spesifikk utbyggingskostnad på ca. 5 NOK/kWh 
(2021-priser).  Årlig produksjon for dette prosjektet er på 2,17 GWh/år. Småkraftpotensialet 
er vurdert til å ligge nær gjennomsnittet av konsesjonsgitt vann- og vindkraftproduksjon. 
NVE ber statsforvalter å orientere grunneier om vannkraftpotensialene.  
 
 
Svenningvika 
Linea AS (tidligere Helgeland Kraft Nett AS) har områdekonsesjon i Svenningvika og eier en 
nettlinje som ligger innenfor området. Statnett SF eier flere kraftledninger som grenser 
med det foreslåtte verneområdet. I tilfeller der nettanlegg ligger innenfor verneområdet 
ber vi statsforvalter å inkludere standardbestemmelsene for nettanlegg i verneforskriften. 
Vi ber nettselskapene å uttale seg dersom standardbestemmelsene ikke dekker deres 
behov. 
 
Med hilsen 
 
Hedvig Kristoffersen 
Konsulent 
 
 
Godkjent av Lars Eirik Eilifsen 
Overingeniør 
 
 
Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
 
 
Mottakerliste: 
STATSFORVALTEREN I NORDLAND  
 
Kopimottakerliste: 
BINDAL KRAFTLAG SA 
STATNETT SF 
Olje- og energidepartementet 
HÅLOGALAND KRAFT NETT AS 
LINEA AS 
 

https://temakart.nve.no/prosjekt/1b2d38d7-af02-4ba9-8ae5-559eef52c2c9/-1546684176
https://temakart.nve.no/prosjekt/a50a015c-9e47-48dd-9407-71b7a6e935b9/1085645240


Fra: Smedstad, Ingrid[ingrid.smedstad@ra.no]
Sendt: 09.09.2022 15:05:29
Til: Postmottak SFNO[sfnopost@statsforvalteren.no]
Kopi: Nordland fylkeskommune[post@nfk.no];
Tittel: Oppstart av verneplanarbeid i Bindal, Grane og Lødingen, Nordland fylke.
Kulturmiljøinteresser

Vi viser til melding om oppstart av veneplanarbeid for Horsbergvatnet, Svenningvika og
Torselva i Bindal, Grane og Lødingen kommuner. 
Fylkeskommunen, som også er på høringslista, er høringspart for kulturhistoriske
interesser i slike saker. 
Vi viser derfor til uttalelse fra kulturmiljøforvaltningen i Nordland fylkeskommune og
behandler ikke saken. 
 
Med vennlig hilsen
 
Ingrid Smedstad
seniorrådgiver
seksjon for fredning og verneplaner
+47 982 02 821
 
Riksantikvaren
Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13, 0116 Oslo
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Fra: Nilsen, Pål[Pal.Nilsen@samediggi.no]
Sendt: 04.10.2022 10:21:35
Til: Postmottak SFNO[sfnopost@statsforvalteren.no]
Kopi: Stångberg, Andreas[Andreas.Stangberg@samediggi.no];Bongo, Marit
Anne[Marit.Anne.J.Bongo@samediggi.no];
Tittel: Vedrųrende varsel om oppstart av verneplanarbeid for områdene Horsbergvatnet i
Bindal, Svenningvika i Grane og Torselva i Lųdingen. Deres ref. 2021/7226

 
Viser til Deres brev av 2.9.2022 angående oppstart av verneplanarbeid.

Sametinget anser ikke at det må konsulteres på dette stadiet i prosessen. Sametinget vil i
forbindelse med høring vurdere behovet konsultasjoner med Statsforvalteren og/ eller
Miljødirektoratet.

Sametinget har ikke forutsetninger for å ha detaljert lokalkunnskap om de enkelte
områdene. Følgende forhold er av avgjørende betydning for Sametinget for at det kan gis
tilslutning til verneforslagene i samiske områder:
 
1. Formålet med vernet må også være å sikre grunnlaget for samisk kultur, herunder

reindrift i reindriftsområder.
2. Generelt unntak for bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse

av reindrift
3. Generelt unntak for skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til

duodji/tradisjonell samisk husflid
4. Generelt unntak for reindriftas nødvendige uttak for brensel og for vedlikehold av

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr
5. Flerårige dispensasjonstillatelser for terrengkjøretøy på barmark og helikopter ved

utøvelse av reindrift.
6. Bestemmelser om at samiske interesser skal ivaretas ved etablering av

forvaltningsordninger.
 
Vi vil i forbindelse med høring komme med mer detaljerte innspill til forskriftene. Vi vil i
den sammenheng nevne at det i konsultasjoner med Klima- og miljødepartementet er
avklart det skal være mulig å ta ut rikuler fra bjørk i skogvernområder.
 
Sametinget ber om at statsforvalteren avklarer med berørte reinbeitedistrikt og evt. andre
berørte samiske interesseorganisasjoner om behovet for konsultasjoner (jf. ILO-
konvensjonen nr. 169 artikkel 6). 

Avtale om retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder § 5.1
nr. 2 sier at lokal og regional høring i vernesaker som berører samiske områder skal
gjennomføres i to adskilte omganger. 

Dersom Statsforvalteren i denne saken kjører sentral og lokal høring samtidig, må
Sametinget etter at høringen er avsluttet, få tilsendt uttalelsene fra samiske interesser, og
bli gitt god tid til uttale seg. 

 
Med hilsen



 
 

SÁMEDIGGI
SAMETINGET

Pål Nilsen
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
Areála ja biras/Areal og miljø

Ávjovárgeaidnu 50
N-9730 Kárášjohka
telefuvdna: +47 78 47 40 21 

www.samediggi.no
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Postboks 1573 Vika 
NO-0118 Oslo 

Observatoriegata 1 B 
NO-0254 Oslo 

+47 22 54 19 50 post@sprakradet.no 
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Bindal, Grane og Lødingen kommuner – Horsbergvatnet, Svenningvika 
og Torselva – oppstart av verneplanarbeid – merknader fra Språkrådet 
 
Horsbergvatnet, Bindal kommune 
Vi har ingen merknader til at Horsbergvatnet brukes som navn på det foreslåtte 
verneområdet. Horsbergvatnet er eneste godkjente skrivemåte for naturnavnet i Sentralt 
stedsnavnregister (SSR), og navnet passer på verneområdet. 
 
Svenningvika, Grane kommune 
Vi har ingen merknader til at Svenningvika brukes som navn på det foreslåtte verneområdet. 
Svenningvika er vedtatt skrivemåte for naturnavnet, og navnet passer på verneområdet. 
 
Torselva, Lødingen kommune 
Vi har ingen merknader til at Torselva brukes som navn på det foreslåtte verneområdet. 
Torselva er eneste godkjente skrivemåte for naturnavnet i SSR, og navnet passer på 
verneområdet. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Daniel Gusfre Ims  Line Lysaker Heinesen 
seksjonssjef  rådgiver 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter. 
 
 
Mottakere: 
Statsforvalteren i Nordland    
 
Kopi til: 

Kartverket 
Postboks 600 
Sentrum 

3507 HØNEFOSS 
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Transport og samfunn Renée Susanne Normann / 

94166255 
22/183890-2    26.09.2022 

     
      

Uttalelse til oppstart av verneplanarbeid i Bindal, Grane og Lødingen 

Det vises til oppstartsvarsel av verneplanarbeid i Bindal, Grane og Lødingen. 
 
Verneplanen gjelder tre områder som er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern av 
skog. Vårt innspill gjelder Svenningvika, som ligger ved Storsvenningsvatnet øst for E6, 
omtrent 22 km sør for Trofors i Grane kommune.  
 
Statens vegvesen har i forbindelse med drift og vedlikehold av E6 behov for å gjøre ulike 
tiltak som gjelder drift og vedlikehold på og langs veien. Etter vegloven gjelder en 
byggegrense på 50 meters mot senterlinjen på E6. For å sikre fremtidig drift og vedlikehold, 
foretrekker vi denne 50-meters grense også mot verneområder. Det bes derfor i første 
omgang om at verneområdegrense ikke legges innenfor denne 50-meters byggegrense.  
 
Dersom det likevel er behov for å legge denne grense nærmere 50 meter fra vei, ber vi om at 
det tas kontakt med oss. Vi ser at det ligger en del bebyggelse i samme område, og 
eventuelle unntak kan da gjøres etter nærmere vurdering. 
 
Transportforvaltning Nordland 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Åge Karlsen 
Seksjonsleder Renée Susanne Fossum 
 Rådgiver 
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STATSFORVALTEREN I NORDLAND 
 
   
PB 1405 
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Saksbeh./tlf.nr.: Rune Garberg/90080853 
Deres ref./Deres dato: 2021/7226/ 02.09.2022 
Vår ref.: 21/00109-25 
Vår dato: 10.10.2022 
 

  
   

 

Høringsuttalelse - Oppstart av verneplanarbeid i Bindal, Grane 
og Lødingen - Horsbergvatnet - Svenningvika - Torselva 

Det vises til brev fra Statsforvalteren i Nordland datert 02.09.2022 knyttet til varsel om oppstart av 
verneplanprosess og forslag til opprettelse av Svenningvika naturreservat i Bindal kommune i 
Nordland fylke.  

Statnett har merknader til verneforskriften vedrørende behov for drift og vedlikehold av 
transmisjonsnettet og fysisk avgrensning.  

 

Statnetts anlegg og rettigheter 

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnettet – hovednettet i strømforsyningen. 
Transmisjonsnettet består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over 
hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet. Statnett uttaler seg til verneplanene ved å 
være rettighetshaver innenfor verneområdet/-ene som nå er foreslått opprettet.  

Statnett er berørt ved at verneområdet er foreslått opprettet over det klausulerte ryddebeltet for 
skog/byggeforbudsbeltet til den eksisterende 420 kV- transmisjonsnettledningen Trofors – 
Namsskogan. Klausuleringsbeltet til ledningen Trofors – Namsskogan er 40 meter bredt, 20 meter 
til hver side for senter av ledningen. Klausuleringsbeltet vil bli ryddet for skog med noen års 
mellomrom. Parallelt med denne går også Statnetts 420 kV-ledning Nedre-Røssåga – Tunnsjødal. 
Ledningen Nedre-Røssåga – Tunnsjødal ligger på østsiden av Trofors – Namsskogan ledningen, 
se vedlagt kart. 

Statnett har anleggskonsesjon etter energiloven til å eie, drifte og vedlikeholde 
transmisjonsnettledningen, og har ervervet rettigheter til dette gjennom ekspropriasjonsskjønn og 
minnelige avtaler. I Statnetts rettigheter inngår også retten til å rydde skog, herunder nødvendig 
felling av trær i sideterreng utenfor ryddebeltet av hensyn til forsyningssikkerheten til ledningen. 

 

Statnetts merknader til avgrensning av verneområdet  

Avgrensning av verneområder må ta nødvendige hensyn til eksisterende og fremtidige 
transmisjonsnettanlegg. 
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Av hensyn til nødvendig drift og mulighetene for fremtidig utvikling av transmisjonsnettet ber 
Statnett om at den delen av den planlagte opprettelsen av Svenningvika naturreservat som ligger 
øst for og innenfor klausuleringsbeltet til Statnetts 420 kV-ledning Trofors – Namsskogan utgår. Se 
vedlagte kartskisse. 

 

Statnetts merknader til verneforskriften 

Statnett påpeker at verneforskriften må ivareta nødvendige hensyn til drift og utvikling av 
transmisjonsnettanlegg. 

Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Forskriften må gi mulighet for oppgradering og fornyelse av transmisjonsnettledninger (for 
eksempel heving av spenningsnivå og økning av linetversnitt). 

Det er videre av stor betydning at det i forskriften gis et generelt unntak fra vernebestemmelsene 
for tiltak knyttet til drift og vedlikehold av transmisjonsnettanlegg i og inntil verneområdet. 
Omfanget av slike arbeider innenfor det enkelte naturreservat er lite, men antallet verneområder er 
stort. En eventuell søknadsplikt for tiltakene vil samlet for Statnett gi et betydelig merarbeid som 
kan forsinke og komplisere ledningsdriften. Denne type arbeid og tiltak kan være avgjørende for 
forsyningssikkerheten for strøm til samfunnet. 

Generelt unntak fra ferdselsbestemmelsene 

For det aktuelle området er det mulig for Statnett å ta seg inn til ledningen og samtidig foreta 
ferdsel forbi det foreslåtte naturreservatet innenfor ledningens skogryddebelte. Statnett må likevel 
ha mulighet til nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 
eksisterende energi- og kraftanlegg. 

 

Statnett ber om å få være høringspart i det videre verneplanarbeidet. 

 

Med vennlig hilsen 

   
Rune Garberg 
NPM-Miljø og tillatelser 

 

 

 

Kopi: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NVE 

 

Rune Garberg 
Seniorrådgiver
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Åpen informasjon / Public information

 

Situasjonskart: Foreslått Svenningvika naturreservat går inn i 420 kV-ledningen Trofors – 
Namsskogen sitte byggeforbudsbelte/skogryddebelte. (NB. Naturreservatets avgrensning er 
inntegnet å frihånd)
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Statsforvalteren i Nordland 
Ole Martin Nuven 
 
 
 
 

 
 
Oppstart verneplanarbeid for Grane, Bindal og Lødingen kommuner - Tilbakemelding fra 
Statskog 
 
Vi viser til Statsforvalterens melding av 02.09.2022 om oppstart av verneplanarbeid for frivillig vern på 
privat grunn i 3 områder i Nordland.  Statskog tar meldingen til etterretning. 
 
For 2 av de aktuelle områdene i kommunene Bindal og Lødingen kan vi ikke se at dette berører Statskogs 
eiendommer eller interesser. 
 
Verneforslaget på eiendommen Svenningvik i Grane kommune følger i nord, øst og sør i stor grad 
matrikkelens eiendomsgrenser mot vår eiendom 58/4.  Erfaringer med matrikkelen i Grane kommune gjør 
at en må være obs på mulige avvik mellom matrikkelen og faktiske grensemerker i terrenget. 
 
Verneforslaget har i nord tatt hensyn til vår skogsbilveg som i starten går inn på eiendommen 58/5, noe vi 
forutsetter ivaretas også i fortsettelsen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Trond Nordås 
eiendomskonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk signert 
 
 
Vedlegg: 0  
 

Vår ref. 
22/5838- 2  

Deres ref.  
2021/7226 
 

Vår dato 
26.09.2022 

Vår saksbehandler 
Trond Nordås 
482 07 133, tno@statskog.no 
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