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1. Verneforslag 
Statsforvalteren i Nordland sender på høring forslag om vern av to nye naturreservater og utvidelse 

av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Nordland. Arealet som er foreslått for vern utgjør totalt 1528 

daa. 

 
Tabell 1: Oversikt over areal, produktiv skog, høyde over havet og verdier i Fjellavlia, Reinåga og Storlia. 

Verdiskalaen i tabellen er som følger: ** området er regionalt verdifullt, *** området er nasjonalt verdifullt og 

**** området er nasjonalt verdifullt og svært viktig. 

Område Kommune Totalt areal 

(daa) 

Areal produktiv 

skog (daa) 

Verneverdi 

Fjellavlia Hemnes  995 839 ***/**** (5) 

Reinåga Hemnes 310 304 *** 

Storlia (Utvidelse av 

Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark) 

Rana 223 192 Bekkekløft med 

A-verdi 

 

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

for vern som naturreservat eller nasjonalpark etter naturmangfoldloven. 

 

Vi meldte oppstart av verneplanarbeidet for områdene 28. april 2020. 

 

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. 

 

Gjennom behandling av St.meld. nr. 25 (2002-2003), sluttet Stortinget seg til Regjeringens innstilling 

om en kraftig opptrapping av skogvernet i Norge. St.meld. nr. 25 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 sier Regjeringen at den vil videreføre det langsiktige arbeidet 

med skogvern og øke det frivillige skogvernet. I tillegg er det kommet en ny rapport fra NINA der det 

eksisterende skogvernet blir evaluert (NINA-rapport 1352 2016). Denne rapporten tegner opp 

mangler i skogvernet som vi skal prøve å få dekket, hovedsakelig gjennom frivillig vern. 

 

Arealet vernet skog har økt de siste årene. Pr desember 2019 er over 5 % av skogarealet i Norge 

vernet, av dette er det 3,8 % produktiv skog (Miljødirektoratet, 2019). 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» (Klima- og 

miljødepartementet). 

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 og nasjonalpark. Naturreservat er det strengeste vernet etter 

naturmangfoldloven. Vedtak om opprettelse av naturreservater treffes av Kongen i statsråd etter 

naturmangfoldloven § 37, som lyder slik:  
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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. 

 

Ett av områdene foreslås som utvidelse av nasjonalpark etter naturmangfoldloven § 35, som lyder 

slik: 

 

§ 35 Som nasjonalpark kan vernes større naturområder som inneholder særegne eller representative 

økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep.  

 

I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med mindre slik 

påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. Forskriften skal verne landskapet med planter, 

dyr, geologiske forekomster og kulturminner mot utbygging, anlegg, forurensning og annen aktivitet som 

kan skade formålet med vernet, og sikre en uforstyrret opplevelse av naturen. Ferdsel til fots i samsvar med 

friluftslovens regler er tillatt. Slik ferdsel kan bare begrenses eller forbys i avgrensede områder i en 

nasjonalpark, og bare dersom det er nødvendig for å bevare planter eller dyr, kulturminner eller geologiske 

forekomster. 

 

Etter Statsforvalterens vurdering tilfredsstiller de foreslåtte naturreservatene og utvidelse av 

nasjonalparken i denne høringa kravene i naturmangfoldloven §§ 35 og 37. Formålet med vernet er i 

hovedsak å bevare områder med gammel granskog, kalkskog, boreal regnskog og bekkekløft med 

tilhørende naturmangfold i form av plante- og dyrearter, naturtyper og økosystemer eller områder 

som er egnet til å få verneverdier gjennom fri utvikling. Alle områdene inneholder truet, sjelden eller 

sårbar natur, eller har potensiale til å få fram verneverdier gjennom fri utvikling.  

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. 
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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.  

• 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 

Fjellavlia 17.10.2019 Kartlagt av BioFokus i 

2018 i forbindelse med 

vurdering av et større 

område for 

kalkskogverdier. 

30.10.2019 Avtale foreligger 

Reinåga 12.10.2019 Kartlagt av BioFokus i 

2009 i forbindelse med 

«bekkekløftprosjektet». 

11.07.2019 Forhandlinger 

pågår 

Storlia 09.10.2019 Kartlagt av BioFokus i 

2010 i forbindelse med 

naturtypekartlegging i 

verneområdene på 

Saltfjellet. 

31.10.2019 Avtale foreligger 

 

Foreliggende forslag til verneområder er utarbeidet på bakgrunn av drøftinger og forhandlinger med 

grunneierne, øvrige mottatte innspill, bl.a. oppstartmelding, 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. 
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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 på det 

foreliggende utkastet til frivillig vern av skog. Statsforvalteren vil avklare behovet for konsultasjoner 

med berørte reinbeitedistrikt og eventuelt andre samiske interesseorganisasjoner i høringsperioden. 

Sametinget vil få tilsendt uttalelsene fra 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 tre aktuelle 

områdene ble sendt ut 28. april 2020. Det kom inn 16 innspill til oppstartsmeldinga: Statskog SF, 

Rana kommune, Landbruksdirektoratet, Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 

Forsvarsbygg, Helgeland Kraft Nett AS, Verdens naturfond (WWF), Sametinget, Norsk 

Bergindustri, Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Norges jeger- og fiskerforbund, 

Statens vegvesen, Riksantikvaren, Statnett, Kartverket Bodø og Språkrådet. Statsforvalterens 

kommentarer til innspillene er skrevet i kursiv. 

3.2.1 Generelt 

Riksantikvaren viser til at Fylkeskommunen er høringspart for kulturhistoriske interesser i slike saker 

og behandler derfor ikke saken.  

 

Statens vegvesen har ingen merknader til oppstart av planarbeidet. 

 

Norges jeger- og fiskeforbund Nordland har ingen innvendinger til oppstartsmeldingen, men 

påpeker at Rana JFF og Korgen og Hemnes JFF ikke er på adresselisten. NVE, Helgeland Kraft Nett AS 

og Statnett påpeker at Helgeland Kraft Nett AS (Linea) ikke er på adresselisten, og ber 

Statsforvalteren om å sende verneforslaget til dem. Dette for at verneforslaget ikke skal komme i 

konflikt med eksisterende eller planlagte prosjekter, samt for å unngå konflikt med drift og 

vedlikehold av kraftverk. NVE påpeker at Reinåga kraftstasjon ligger 30-50 meter utenfor grensen til 

Reinåga. Kraftverket eies av Småkraft AS som ikke er på adresselisten. De ber Statsforvalteren å 

sende verneforslaget til Småkraft AS for å unngå at verneforslaget kommer i konflikt med drift, 

vedlikehold eller oppgradering av kraftverket. 

 

Statsforvalteren oppdaterer adresselista for utsending av verneplanen med Helgeland Kraft Nett AS og 

Småkraft AS, Rana JFF og Korgen og Hemnes JFF. 

 

Sametinget påpeker at samiske interesser skal ivaretas ved etablering av forvaltningsordninger. 

 

Statsforvalteren tar innspillet til etterretning. 

3.2.2 Prosess 

Sametinget påpeker at Røssåga/Toven reinbeitedistrikt også er berørt av verneplanprosessen på 

statsgrunn i Helgeland. De ber om at alle pågående saker bør sees i sammenheng, og at 

Statsforvalteren bør legge til rette for at alle sakene omhandles i fremtidige konsultasjoner med 

Røssåga/Toven reinbeitedistrikt.  

 

Statsforvalteren vil legge til rette for å konsultere Røssåga/Toven om alle pågående saker samtidig. 

 

Sametinget ber om at Statsforvalteren avklarer med berørte reinbeitedistrikt og eventuelt andre 

berørte samiske interesseorganisasjoner om behovet for konsultasjoner. De ber i den sammenheng 



 

8 

spesifikt om at vi undersøker om det er pitesamiske interesser i området, og avklarer med dem om 

det er behov for konsultasjoner.  

 

Statsforvalteren vil legge til rette for medvirkning fra berørte reinbeitedistrikt og andre samiske 

interesseorganisasjon. 

 

Sametinget mener at revisjonen av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark må vedtas, med de nye 

forskriftene, før vi går videre med verneplanprosessen å utvide nasjonalparken.   

 

Statsforvalteren er enig i dette, og påpeker at revisjonen av Saltfjellet-Svartisen er nå vedtatt, og vi har fått 

nye forskrifter for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.  

 

Landbruksdirektoratet påpeker at vi bør involvere Statsforvalterens landbruks- og reindriftsfaglig 

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

 

Statsforvalteren er enig i dette. 

3.2.3 Navn 

Kartverket bekrefter at navnene på de foreslåtte verneområdene er registrert i Sentralt 

stedsnavnregister og at skrivemåten er godkjent.  
Språkrådet har ingen merknader til navnene på de foreslåtte verneområdene, men gjør 

oppmerksom på at navnet Storlia naturreservat ikke er registrert i SSR. 

 

Statsforvalteren tar innspillene til orientering. 

3.2.4 Landbruk 

Statskog SF har tilgrensende eiendommer til de foreslåtte verneområdene Fjellavlia og Storlia. 

Statskog SF påpeker at Statskog har tilbakeholdte rettigheter på eiendommen ved Fjellavlia – 

1832/125/1, og omhandler rett til driftsveier, lunneplasser, samt vann og strandrett. Statskog SF anser 

det imidlertid som lite sannsynlig at de vil benytte seg av rettighetene og at de kommer i konflikt med 

et eventuelt vern. 

 

Statsforvalteren tar innspillet til orientering. 

 

Landbruksdirektoratet påpeker at det må komme tydelig fram om hvordan de aktuelle områdene 

blir benyttet til landbruksformål. Direktoratet påpeker at 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.  

 

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

verneområdene. I enkelte av de foreslåtte verneområdet er det noen gamle ferdselsveier. Følgende 

formulering i forslag til verneforskrift for de foreslåtte naturreservatene ivaretar behov for vedlikehold av 

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

- Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand 

på vernetidspunktet. 

- Merking, rydding, sikring og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.» 

 

Landbruksdirektoratet mener at vi 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 sankekveer, 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.  
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Statsforvalterens kommentar: Beiting er tillatt etter alle forskriftene. Det er også åpnet for å søke om 

oppsetting av gjerder og saltstein i forbindelse med beiting, samt motorferdsel i forbindelse med disse 

tiltakene. Vi har foreslått unntak for uttransport av syke og skadde bufé i alle verneforskriftene. 

 

3.2.5 Kraftlinjer og vannkraft 

Helgeland Kraft Nett AS, NVE og Statnett påpeker at det går en 22 kV-linje gjennom det foreslåtte 

verneområdet Fjellavlia, og mener at verneforskrift for Fjellavlia må ha standardbestemmelser for 

drift, vedlikehold og fornying av energi- og kraftanlegg.  

Statsforvalteren har lagt inn standardbestemmelser for drift, vedlikehold og fornying av energi- og 

kraftanlegg i forskrift for Fjellavlia, samt for motorferdsel i forbindelse med akutt utfall, drift og vedlikehold. 

 

NVE informerer om at Reinåga kraftstasjon ligger 30-50 meter utenfor grensen til Reinåga.  

Statsforvalteren tar innspillet til orientering. 

NVE påpeker at det digitale kartlagte vannkraftpotensiale i Fjellavlia er på 0,73 GWh med en pris på 

7,0 kr/kWh (2019-prisnivå). Potensialet er relativt lite og dyrt sammenliknet med andre vann- og 

vindkraftprosjekter som er gitt konsesjon til. NVE ber oss om å gjøre grunneierne i Fjellavlia 

oppmerksomme på vannkraftpotensialet. 

 

Statsforvalteren tar innspillet til orientering. Grunneier i Fjellavlia får verneplanen på høring og kan lese 

om kraftpotensialet i innspillet fra NVE. 

3.2.6 Mineralressurser 

Direktoratet for mineralforvaltning har ingen merknader til de foreslåtte verneområdene, men 

viser til naturmangfoldloven § 48 dersom ny kunnskap i framtiden viser at det finnes viktige 

forekomster av mineralske ressurser i verneområdene.  

 

Statsforvalteren påpeker at vi ikke kan gi tillatelse til tiltak som går ut over verneverdiene etter 

naturmangfoldlovens § 48. 

 

Norsk Bergindustri påpeker at det ikke kommer frem av oppstartsmeldingen hvorvidt det er foretatt 

geologiske undersøkelser i de aktuelle områdene, og anmoder om at berggrunnen undersøkes før 

endelig vernevedtak fattes. Dette for å ikke hemme framtidig næringsutvikling i eller i tilknytning til 

det foreslåtte verneområdet. 

 

Statsforvalteren påpeker at utredningsområdene er for små til å utløse krav til konsekvensutredning, jfr. 

forskrift om konsekvensutredninger. Utredning av geologiske undersøkelser og mineralressurser blir 

vanligvis ikke gjort i forbindelse med frivillig vern av skog, men vi sjekker selvfølgelig eksisterende 

informasjon i DMF og NGU sine kartløsninger. 

3.2.7 Friluftsliv 

Rana kommune er positive til at verneplanarbeidet med Storlia har kommet i gang som et resultat av 

frivillig vern. Kommunen påpeker at verneforskriften må nevne ferdsel og vedlikehold av eksisterende 

sti og bru innenfor området. I tillegg må det for framtiden regnes med skogsdrift nært og helt inntil 

nasjonalparken. De håper også at dette verneplanarbeidet vil sette fart i å bygge et besøkssenter på 

Bjellånes. 

 

Statsforvalterens kommentar: Storlia blir en utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, og det er 

forskriften for nasjonalparken som blir gjeldende for dette området. Etter forskriften for Saltfjellet-Svartisen 

nasjonalpark er det tillatt med vedlikehold av stier, bruer og lignende, uten søknad. 
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3.2.8 Forskrift 

Forsvarsbygg ber om at det i forskriftene til de enkelte verneplaner inntas nødvendige 

unntaksbestemmelser iht. militær operativ virksomhet, samt særskilt unntak for avgang og landing 

med Forsvarets luftfartøy. 

 

Statsforvalteren har tatt standardbestemmelser angående militær operativ virksomhet med i forskriftene 

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

nasjonalparken er forsvarets nødvendige lavtflyging tillatt uten søknad, men ikke start og landing med 

Forsvarets luftfartøy. 

 

Sametinget påpeker at 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. 

 

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». 

Tiltakene som er nevnt i punkt 2 og 3, bruk av beltekjøretøy på snødekt mark og uttak av materialer til 

samisk husflid og samiske bruksgjenstander, 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 

naturreservatene, men direkte unntak for i nasjonalparken. Når det gjelder punkt 5 åpner alle forskriftene 

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

3.2.9 Avgrensning 

WWF er positive til at de aktuelle områdene vernes som naturreservat, men har noen merknader til 

avgrensning. WWF påpeker at i Fjellavlia bør minst hele kjerneområde nr 1 inkluderes, og at det i 

Reinåga er viktig at det inkluderes en del flatehogst og ungskog for å forsøke å reetablere buffersoner 

for ravineskogen. For Storlia bør det vurderes å trekke grensa høyere opp på topp av kolle, for å få 

bedre arrondering. 

 

Statsforvalteren opplyser om at kjerneområde nr 1, som ligger utenfor Fjellavlia, ligger på Statskog SF sin 

grunn. Dette området er med i en verneplanprosess for skog på statsgrunn i Nordland, som inkluderer 

mesteparten av dette kjerneområdet. Når det gjelder Reinåga er vi enig i at det begrensa arealet gjør 

området sårbart, og at dette er en svakhet. Avgrensingen gjenspeiler det arealet grunneier er interessert i å 

tilby for frivillig vern. Det samme gjelder Storlia. 

 

4 Konsekvenser av verneforslagene 

4.1 Landbruk 

Skogbruk 

Om lag 1358 daa av det tilbudte arealet er skogkledd mark, og ca. 1219 daa er karakterisert som 

produktiv skog. I alle verneområdene er gran det dominerende treslaget, men med innslag av løvtrær 

i Storlia og Fjellavlia. I Fjellavlia har det vært et par mindre flatehogster for en del år tilbake, men 



 

 

11 

hovedsakelig har det vært drevet plukkhogst i skogen. I Reinåga nedenfor Reinåmoen er det blitt hogd 

ut et parti av skogen på nedsiden av riksvei 806. Disse hogstene er utført som åpen hogst helt ned til 

bekken og ned i bunnen av ei lita sideravine. En liten del av denne sideravinen er innenfor området 

som er foreslått vernet. Det er også noen litt eldre hogstflater på nordøstsiden som er inkludert i det 

foreslåtte verneområdet for å få en fornuftig avgrensing. Når det gjelder granskogen øst for Tespa i 

avgrensningens midtre og nedre deler er den tydelig påvirket av plukkhogst i eldre tider. 

 

Et eventuelt vern vil føre til at skogen ikke kan hogges.  

 

Jord- og beitebruk 

Områdene som er foreslått som Fjellavlia- og Reinåmoen naturreservater inngår som en del av 

området hvor Klubben og Kjeipen beitelag har beiterett. I Storlia er det ikke registrert noe beitelag. Vi 

er usikre på i hvor stor grad disse områdene brukes til beite i dag, men det er uansett 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 og nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. I områdene 

som er foreslått som naturreservat er det mulig å sette opp saltslikkestein uten søknad, men i 

nasjonalparken må dette søkes om. Etter søknad kan det gis tillatelser til oppføring av gjerder, samt 

motorferdsel i tilknytning til dette. 

4.2 Reindrift 

 
Figur 1: Kartutsnittet viser de berørte reinbeitedistriktene Røssåga/Toven og Saltfjellet. De foreslåtte 

verneområdene er markert med røde polygon. 

 

Storlia ligger innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt, og Fjellavliva og Reinåga ligger innenfor 

Røssåga/Toven reinbeitedistrikt.  
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Røssåga/Toven reinbeitedistrikt ligger omtrent midt i Nordland reinbeiteområde, og omfatter 

kommunene Dønna, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Hemnes og Vefsn. Distriktet drives som to adskilte 

siidaer; Røssåga siida øst for E6 og Toven siida vest for E6. Reindriftsstyret har fastsatt øvre reintall i 

Røssåga/Toven reinbeitedistrikt til 1200 rein i vårflokk.  

 

Saltfjellet reinbeitedistrikt ligger nordøst for Røssåga/Toven, og berører den foreslåtte utvidelsen av 

Storlia (Saltfjellet-Svartisen nasjonal-park). Dette reinbeitedistriktet omfatter kommunene Meløy, 

Gildeskål, Bodø, Saltdal, Beiarn og Rana. Det er sju sidaandeler i reinbeitedistriktet og øvre reintall er 

3500. Både vårbeiter, kalvingsland, sommerbeiter, høstbeiter og vinterbeiter strekker seg fra nord til 

sør, og tilgangen til vinterbeiter er begrenset. Den foreslåtte utvidelsen av Storlia er ikke berørt av 

flytt- eller trekkleier.  

 

Opprettingen av de to 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 

Like øst for den foreslåtte utvidelsen av Storlia, ved Forslia/Forsen, er det ifølge Norges Geologiske 

Undersøkelse (NGU) registrert en sand- og grusforekomst av lokal betydning. Forekomsten beskrives 

som to store breelvvifter avsatt foran munningen på Stormdalåga. Forekomsten antas å inneholde 

sand- og grusverdier godt egnet for tekniske formål. Det er tidligere tatt ut masser i nordøstlig ende 

av det totale forekomstområdet. På grunn av verneområdets lokalitet langs vassdrag vurderer 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) at uttak av sand og grus i denne delen av 

forekomstområdet ikke er aktuell. Eventuelle fremtidige uttak i andre deler av forekomsten kommer 

ikke i konflikt med verneområdeinteressene ifølge NGU.  

4.4 Kraftutbygging 

Reinåga kraftstasjon ligger 30-50 meter utenfor grensen til det foreslåtte naturreservatet Reinåga. I 

Fjellavlia er det digitalt kartlagt et vannkraftpotensial på 0,73 GWh med en pris på 7,0 kr/kWh (2019-

prisnivå). Ifølge NVE er potensialet for dette prosjektet relativt lite og dyrt sammenlignet med andre 

vann- og vindkraftprosjekter som det er gitt konsesjon til.  

 

Innenfor det foreslåtte naturreservatet Fjellavlia eier Linea en 22 kV-linje, og de påpeker at 

verneforskrift for Fjellavlia skal ha standard bestemmelser for drift, vedlikehold og fornying av energi- 

og kraftanlegg. Det er ellers ingen konkrete planer for regional- eller sentralnett i de aktuelle 

områdene.  
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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. 

• 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 før sommeren 2021. 

 

Frist for å gi uttalelse er 14. mai 2021. 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.  
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6 Verneforslag 

6.1 Fjellavlia 
 

KOMMUNE: Hemnes  

FYLKE: Nordland 

VERNEKATEGORI: Naturreservat  

AREAL: 995 daa 

HØYDE OVER HAVET: 245 – 540 m.o.h 

BERØRTE EIENDOMMER: 125/3, 125/4 og 125/5 

 

6.1.1 Områdebeskrivelse 

Lokaliteten ligger i Hemnes kommune, ca 11 km sør for Korgen på østsiden av Stormyrbassenget i en 

rik sørvestvendt liside. Det foreslåtte verneområdet er på ca. 1017 daa. Her er det registrert tre 

rødlistede naturtyper; kalkgranskog (VU), hagemark/semi-naturlig eng (VU) og rik slåttemyr (EN). I 

tillegg er det registrert 6 rødlistearter (NT) av lav og sopp. Kalkrik vegetasjon dominerer hele området, 

men aller rikest er det i de vestlige delene der marmor dominerer berggrunnen. Området ligger i 

mellomboreal og nordboreal sone, innenfor svakt oseanisk seksjon (O1). Mindre partier har 

grunnlendt åpen mark som ofte overrisles av vann. Her vokser typiske arter som gulsildre, fjelltistel, 

svarttopp, fjellfrøstjerne, ballblom og grønnburkne. Gran dominerer det meste av området, men øst i 

området er det innslag av boreale treslag som bjørk, selje og rogn. Eiendommen som er undersøkt 

har kun vært drevet med hest, og det går en enkel hestevei fra gårdene og sørover gjennom området. 

Utenom et par mindre flatehogster for en del år tilbake har det kun vært drevet plukkhogst i skogen, 

som fremstår med svært godt utviklet sjikting. Både stubber og læger finnes derfor i alle 

nedbrytingsfaser. Det er svært mye grov gran i området, og til dels grov bjørk. En gran som ikke var av 

de aller eldste, ble målt til 250 år.  

 

6.1.2 Verneinteresser 

Lokalitet Skarlia skårer middels og høyt på alle aktuelle parametere og vurderes å være av nasjonal 

viktighet for arter knyttet til gammel skog og kalkrik skogsmark. Kalkskogen er godt utviklet med 

karstgroper og rik vegetasjon. Rikheten, i kombinasjon med at skogen over lang tid er drevet veldig 

forsiktig, gir området helt spesielle kvaliteter som ikke er vanlig mange steder. Det forventes at 

området har langt større kvaliteter for jordboende sopp enn det som er påvist til nå, og det kan også 

finnes langt større kvaliteter for dødved tilknyttede arter. Tidligere hevd av rik bakkemyr og 

utmarksslåtter som i dag beites av sau gir området spesielle kvaliteter. Samlet vurderes området som 

et svært verdifullt, men ikke veldig stort, kalkskogsområde som gis 5 poeng i henhold til 

Miljødirektoratet sin metode for vurdering av skogområder. Sammen med verneforslaget på 

statsgrunn og Simaklubben naturreservat, vil dette området få høyere verdivurdering for størrelse. 

Store sammenhengende skogområder er en mangel i skogvernet som er vanskelig å få dekket. Dette 

området vil oppnå høy grad av mangeloppfyllelse, og verdien på området vil sannsynligvis øke til 

nasjonalt verdifullt. 

6.1.3 Inngrepsstatus og andre interesser 

Det går en kraftledning gjennom området.  

 

Området har svak beitepåvirkning av sau og vegetasjonen var høyvokst på kartleggingstidspunktet. 

Det er trolig en stund siden området var i aktiv hevd og det bærer tydelig preg av gjengroing med 

yngre løvtrær. 
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Fjellavlia ligger innen Røssåga/Toven reinbeitedistrikt. Området brukes først og fremst til seint 

vårbeite og tidlig sommerbeite, det vil si i tiden etter kalving og før høysommer når reinen trekker til 

fjells. Området er også viktig når reinen flyttes fra vinterbeitene til vårbeitet med trailer, da reinen 

slippes i naturreservatet og trekker/drives opp til kalvingsrådene på fjellet. Transporten må gjøres i 

flere omganger for å få med all rein. For å unngå at reinen sprer seg på landbruksarealene i nærheten 

er det nødvendig å sette opp en beitehage i området sør for Sagbekken for mellomlagring av reinen 

mens transporten pågår. Det går en trekk- og flyttlei inn i området fra vest.  

 

Reinbeitedistriktet har en fast barmarkstrasé som følger en gammel traktorvei som går gjennom 

området som blir foreslått som Simafjellet naturreservat, som også Fjellavlia kan bli en del av. 

6.1.4 Planstatus 

Hele området har LNF-status i kommuneplanens arealdel. 

6.1.5 Merknader 

Nord for Fjellavlia er det et område, Simafjellet, som er foreslått vernet gjennom verneplan for skog 

på statsgrunn. Dette området henger sammen med Fjellavlia og grenser samtidig til Simaklubben 

naturreservat. Dersom hele dette området blir vernet, foreslår vi dette som Simafjellet naturreservat. 

Utvidelsesarealet er på til sammen 2159 daa, og med Simaklubben naturreservat blir det 5577 daa. 

 

Mer informasjon om naturverdier i Narinbasen: 

http://lager.biofokus.no/omraadebeskrivelser/Kalkskog2018_Skarlia.pdf.  

 

http://lager.biofokus.no/omraadebeskrivelser/Kalkskog2018_Skarlia.pdf
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6.1.6 Kart 
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6.2 Reinåga  

 

KOMMUNE: Hemnes  

FYLKE: Nordland 

VERNEKATEGORI: Naturreservat  

AREAL: 310 daa 

HØYDE OVER HAVET: 70 - 115m.o.h 

BERØRTE EIENDOMMER: 131/1, 131/2 og 131/3 

 

6.2.1 Områdebeskrivelse 

Reinåga ligger på østsiden av Røssåga, 4-5 km sør for Korgen. Reinåga er et lite vassdrag som faller 

bratt ned den vestvendte fjellsiden i øst, renner deretter roligere ned i dalbunnen, før elva danner et 

ravinesystem som er gravd ut i tykke marine løsmasser. Området ligger i mellomboreal sone, 

innenfor svakt oseanisk seksjon (O1). Her er det to adskilte restlokaliteter av gammelskog som begge 

er registrert som boreal regnskog (VU), og sammen utgjør de det foreslåtte naturreservatet.  

 

Lokaliteten nedenfor Reinåmoen består av en 800 m lang nordgående ravine, samt et par markerte 

sideraviner som strekker seg ca. 400 m østover fra hovedravina. I tillegg til naturtypelokalitetene 

inngår noen mindre hogstflater i området som av arronderingsmessige hensyn, ca 30 daa. Området 

er ellers omgitt av ferske hogstfelt på sørvestlig- og nordvestlig side. Disse hogstfeltene ligger utenfor 

området som er foreslått som vern. Elva danner stedvis flate, mer eller mindre åpne sump- og 

myrpartier. Fuktige vegetasjonstyper dominerer, med mye småbregneskog og sumpskog. Granskogen 

er kompakt og for det meste relativt tett.  

 

Den andre lokaliteten ligger 1 km lenger oppe i elva, rett nedenfor Kattuglhola. Denne lokaliteten 

består av et 600-700 m langt nord-nordvestgående ravineavsnitt av hovedravina til Reinåga, samt tre 

mindre sideraviner fra øst. I tillegg til naturtypelokaliteten er det noe tørrere skog og også noen små 

areal nyere hogst oppe på terrassene på østsiden inkludert for å få en mer fornuftig avgrensning. 

Granskog dekker området, med spredt bjørk og i langs elva også noe gråor, rogn og selje. 

Vegetasjonstypene er i hovedsak av intermediær rikhet. Sumpskog er vanlig, mens det i sidene er 

mest småbregne- og storbregneskog, samt noe høgstaudeskog. Stedvis er det meget velutviklet 

sumpskog med høyvokst skogsnelle som dominerende art. Langs bekker det delvis «elvesletteskog», 

der elva periodevis oversvømmer. Oppe på flatene overtar noe tørrere skogsamfunn, i hovedsak 

blåbærskog. 

6.2.2 Verneinteresser 

Lokalitetene langs nedre del av Røssåga er de nordligste som er kjent av denne spesielle utformingen 

av boreal regnskog, og begge har store naturverdier. Partiet ved Kattuglhola har mindre utviklet 

ravineregnskog, men har derimot mer naturskogkvaliteter, noe som er sjeldent i disse 

lavlandsskogene. Dette gir grunnlag for et spesielt artsmangfold, særlig av skorpelav. Dette er arter 

som både er fuktighetskrevende og avhengig av grovbarkete, gamle trær.  

 

Området ved Reinåmoen er et større og mer komplekst ravineområde, og slik sett bedre utviklet som 

ravineregskog. Lokaliteten har sin klart største kvalitet knytta til det at det er svært fuktig boreal 

regnskog av ravinetypen, men et typisk artsutvalg for naturtypen i regionen, med store mengder 

trådragg. Sammenlignet med området ved Kattuglhola har imidlertid Reinåmoen gjennomgående 

yngre skog, og mangler biologisk gamle trær, slik at skorpelavfloraen er fattigere. På den annen side 

er Reinåmoen et større område, med mer komplekst og velutviklet ravinesystem, og slik sett bedre 

utviklet som ravinegranskog.  

 

De to områdene utfyller hverandre på en god måte, og i kraft av å være velutviklet boreal regnskog 

oppfyller områdene viktige mangler ved skogvernet i stor grad. I de to foreslåtte avgrensningene er 
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det til sammen registrert 8 rødlistede lavarter i kategori NT og VU. Sammen med Sjøforsen 

naturreservat noen få kilometer lenger nord, og Øverengmoen naturreservat litt lenger ned mot 

utløpet av Røssåga, utgjør de to ravinegranskogene langs Reinåga de mest verdifulle kjente 

lokalitetene med boreal regnskog i denne delen av Nordland. De fire lokalitetene har store 

likhetstrekk, ved at alle er velutviklete ravinegranskoger som representerer en noe artsmessig 

utarmet, og samtidig særegen, nordlig variant av boreal regnskog av Namdalstypen.  

 

I kraft av å være velutviklet boreal regnskog av ravineutformingen, og samtidig representere et av de 

nordligste områdene som er kjent av denne typen, oppfyller området i betydelig grad viktige mangler 

ved skogvernet. Av generelle mangler oppfylles lavlandsskog i middels grad, internasjonal 

ansvarstype i stor grad og viktige forekomster av rødlistearter i moderat grad. Av prioriterte skogtyper 

er det boreal regnskog som i særlig grad oppfylles, men også rik sumpskog og høgstaudeskog som er 

til stede. 

6.2.3 Inngrepsstatus og andre interesser 

For Reinåga nedenfor Reinåmoen ble det i 2008 hogd ut et parti skog på nedsiden av riksvei 806. 

Disse hogstene er utført som åpne hogster, og går helt ned mot bekken og ned i bunnen av ei lita 

sideravine, delvis innenfor området som er foreslått for vern. Opp mot 30 daa av området som er 

foreslått for vern er hogd. Hogstene har hatt klare negative effekter både ved at de direkte har 

redusert arealet av gammelskog, og de har ført til betydelig fare for kanteffekter og uttørking av 

gammelskogen. Det er også noen litt eldre hogstflater på nordøstsiden som er inkludert i det 

foreslåtte verneområdet for å få en fornuftig avgrensning. For området ved Kattuglhola er det lite nye 

inngrep, men det grenser til ungskog, vei og kulturlandskap.  

 

Reinåmoen ligger innen Røssåga/Toven reinbeitedistrikt. Området brukes først og fremst seint til 

vårbeite og tidlig sommerbeite, det vil si i perioden etter kalving og frem til høysommer, når reinen 

trekker til luftingsområdene i høyfjellet.  

6.2.4 Planstatus 

Hele området har LNF-status i kommuneplanens arealdel. 

6.2.5 Merknader 

På grunn av mye ungskog og delvis åpen kulturmark er det uaktuelt å binde sammen lokaliteten ved 

Kattuglhola og lokaliteten ved Reinåmoen lenger nede langs Reinåga. Vi velger derfor å ha to separate 

avgrensninger, men én verneforskrift for begge områdene. Mer informasjon om naturverdier i 

Narinbasen: 

http://lager.biofokus.no/omraadebeskrivelser/Bekkekloefter2009_ReinaaganedenforReinaamoen.pdf 

og 

http://lager.biofokus.no/omraadebeskrivelser/Bekkekloefter2009_ReinaaganedenforKattuglhola.pdf.  

 

http://lager.biofokus.no/omraadebeskrivelser/Bekkekloefter2009_ReinaaganedenforReinaamoen.pdf
http://lager.biofokus.no/omraadebeskrivelser/Bekkekloefter2009_ReinaaganedenforKattuglhola.pdf
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6.2.6 Kart 
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6.3 Storlia (utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark) 

KOMMUNE: Rana 

FYLKE: Nordland 

VERNEKATEGORI: Nasjonalpark  

AREAL: 223 daa 

HØYDE OVER HAVET: 150 - 295 m.o.h 

BERØRTE EIENDOMMER: 77/2 

6.3.1 Områdebeskrivelse 

Området ligger 2 km nordøst for tettstedet Storforshei ved elva Tespa, på grensa til Saltfjellet-

Svartisen nasjonalpark. Tespas elvekløft er markert, med ganske bratte, men vegetasjonsdekte sider. I 

øvre og nedre deler av avgrensningen er det noe brattere med innslag av en del bergvegger. Området 

ligger i nordboreal sone, innenfor svakt oseanisk seksjon (O1). Berggrunnen er kalkrik over store 

områder. Luftfuktigheten er til dels svært høy i deler av lokaliteten. Avgrensningen gjelder naturtypen 

bekkekløft og bergvegg med utformingen bekkekløft i mosaikk med naturtypen gammel barskog med 

utformingen gammel granskog. Vegetasjonen varierer fra frisk blåbær- og småbregneskog i 

granskogpartiene i øst til fuktig høgstaudeskog i store deler av de bjørkedominerte sidene ned mot 

elva. Flere steder finnes også en del rike sig med svært krevende både karplante- og moseflora. Her 

inngår blant annet flere krevende fjellplanter. Flere krevende fjellplanter finnes også i flere partier der 

kalkrike berg og svaberg stikker opp i dagen ned mot elva. Dette elementet er særlig fremtredende i 

den nordre delen av lokaliteten, nord for der Stormdalselva og Tespa møtes. Her smaler kløfta noe av, 

og særlig de vassdragsnære delene preges av flere bergvegger enn lenger ned. 

 

6.3.2 Verneinteresser 

Innenfor avgrensningen er det registrert ei bekkekløft med verdi A. Kløfta er markert med relativt 

bratte, vegetasjonskledde sider. Lokaliteten innehar både naturgitte og strukturelle kvaliteter. Den 

rike berggrunnen som preger området, er enda tydeligere nede i bekkekløfta enn i området rundt. I 

tillegg finnes en del eldre skog med høyt innslag av nøkkelelementer både i liene ned mot elva og 

oppe på kanten av kløfta i øst. Flere steder er det rike sig med svært krevende karplante- og 

moseflora. Det er i alt påvist åtte rødlistearter og potensialet for flere er stort. På kalkberg, delvis 

overrislet med vann, finnes arter som rødflangre, kalktelg, reinrose, rynkevier, fjellbakkestjerne, 

sotstarr, hårstarr og jåblom. Videre er det påvist et rikt utvalg av arter av lav og vedboende sopp. 

Området som er tilbudt for vern vil bidra til ytterligere areal av boreal regnskog, bekkekløft og 

kalkskog, som er svært viktige og relativt sjeldne naturtyper.  

 

6.3.3 Inngrepsstatus og andre interesser 

Granskogen øst for Tespa i avgrensningens midtre og nedre deler er tydelig påvirket av plukkhogst i 

eldre tider. Det finnes tydelige, men gamle stubber spredt i hele det granskogkledde områder. Selv 

om hogstspor finnes, er mengden dødved stedvis ganske stor og i de beste partiene er også 

kontinuiteten god. Deler av lisidene ned mot elva er så bratte at den sparsomme skogdekningen kan 

skyldes det ustabile substratet. Selv om også denne delen av lokaliteten trolig er blitt utnyttet for 

eksempel til vedhogst, vil flere viktige nøkkelelementer dannes raskere her enn i mer stabile miljø. En 

tydelig sti fra den gamle gården Bredek og ned mot Dunderlandsdalen krysser lokaliteten rett ovenfor 

samløpet mellom Tespa og Stormdalselva. 

 

Storlia ligger innenfor Saltfjellet reinbeitedistrikt. Området er bratt, men utgjør likevel en del av 

høstvinter- og vinterbeitene. Vinterbeiter er den begrensende faktoren for Saltfjellet reinbeitedistrikt, 

og området utgjør derfor en liten, men viktig ressurs.  

 

6.3.4 Planstatus 

Hele området har LNFR-status i kommuneplanens arealdel. 
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6.3.5 Merknader 

Storlia er foreslått som en del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, og forskriften vil dermed være den 

som er vedtatt for nasjonalparken. 

 

Mer informasjon om naturverdier i Biofokus sin rapport om naturtypekartlegging på Saltfjellet i 2010: 

http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2011-8.pdf.  
 

http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2011-8.pdf
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6.3.6 Kart 
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Vedlegg 1: Forslag til verneforskrift for Fjellavlia naturreservat i Hemnes 

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 gammelskogsområde med truet, sjelden og sårbar natur 

med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 

prosesser, samt lite påvirket skog på kalkgrunn. Området har stor betydning for biologisk mangfold 

ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til gammel, dels fuktig granskog og kalkgranskog. 

 

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 125/3, 125/4 og 125/5 i Hemnes kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 995 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 Hemnes 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.  
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d) Beiting. 

e) Utsetting av saltsteiner. 

f) Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier, avmerket på vernekartet.  

g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt 

h) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.  

i) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.  

j) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, av eksisterende energi- og kraftanlegg 

i verneområdet. 

k) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

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

l) Reindriftas oppsetting av midlertidig gjerde ved FV 806.  

m) 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. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 

sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
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c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

d) Oppsetting av gjerder og anlegg i forbindelse med beite. 

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

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje. 

g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

h) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 

i) Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med reindrift. 

j) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr. 

k) Rydding og merking nye stier. 

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med transport av varer, materialer, utstyr og ved til 

bebyggelse ved Skardet.  

m) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 b. 

n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttak av ved og tømmer fra bakenforliggende 

eiendom. 

o) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 e og § 7 b, c og d. 

p) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

q) Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til gjenoppføring 

av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

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. 
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Vedlegg 2 Forslag til forskrift for vern av Reinåga naturreservat i Hemnes 

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 ravineregnskog. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for 

en rekke rødlista arter knyttet til regnskogen. 

 

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 131/1, 131/2 og 131/3 i Hemnes kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 310 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 Hemnes 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. 

e) Bålbrenning 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) Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende sti, avmerket på vernekartet. 
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g) 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. 

h) Vedlikehold av eksisterende vannledning 

 

§ 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) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

d) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

e) Rydding og merking nye stier. 

f) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

g) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 

h) Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med reindrift. 

i) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr. 

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 e og h og § 7 b, c og d. 

 

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.  
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§ 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. 
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Vedlegg 3 Forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Beiarn, 

Bodø, Meløy, Rana, Rødøy og Saltdal kommuner i Nordland fylke 
 

Denne forskriften ble vedtatt 16. oktober 2020, og ligger i Lovdata: 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-10-16-2076?q=Saltfjellet-Svartisen.  

 

Dersom området ved Storlia blir innlemmet i nasjonalparken, vil forskriften bare endres for å vise til 

et nytt vernekart. Endringsforskriften vil bli som følger (det som er nytt i forskriften for Saltfjellet-

Svartisen er markert med rød skrift i kursiv): 

Forskrift om endring av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Beiarn, Bodø, Meløy, Rana, 

Rødøy og Saltdal kommuner 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 [§ 77]. Fremmet av Klima- og miljødepartementet. 

I 

I forskrift 16. oktober 2020 nr. 2076 om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Beiarn, Bodø, 

Meløy, Rana, Rødøy og Saltdal kommuner i Nordland fylke, gjøres følgende endringer: 

§ 2 skal lyde:  

Nasjonalparken omfatter hele eller deler av følgende gnr./bnr.: 

Beiarn kommune: Statsgrunn: 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1 

Privat grunn: 19/1, 19/2, 55/7, 

Aktuelle festenummer: 69/1/1, 69/1/7, 69/1/8, 71/1/1, 71/1/4 

Bodø kommune: Statsgrunn: 246/1 

Meløy kommune: Statsgrunn: 90/1 

Privat grunn: 19/11, 19/12, 19/24, 20/4, 20/6, 20/8, 20/13 

Uregistrert jordsameie på gnr. 19 

Aktuelle festenummer: 90/1/10 

Rana kommune: Statsgrunn: 75/1, 78/2, 121/1, 147/17, 147/18, 147/19 

Privat grunn: 77/1, 77/2, 77/3, 77/5, 77/7, 77/8, 78/1, 103/1, 103/2, 104/1, 

104/2, 105/1, 105/2, 105/4, 105/6, 105/13, 106/1, 123/2, 123/3 

Aktuelle festenummer.: 147/17/1, 147/17/2, 147/17/47, 147/17/60, 

147/17/211, 147/17/217, 147/17/219, 147/17/220, 147/18/1, 147/18/2, 
147/18/3, 147/18/4 

Rødøy kommune: Statsgrunn: 99/1, 

Privat grunn: 25/2, 25/12, 25/15, 26/1, 26/2, 26/5 

Uregistrert jordsameie på gnr. 25 

Uregistrert jordsameie på gnr. 26 

Uregistrert jordsameie på gnr. 27 

Saltdal kommune: Statsgrunn: 75/1, 76/1, 77/1, 78/1, 

Privat grunn: 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 37/8, 37/16, 38/1, 78/6, 78/9 

Aktuelle festenummer: 77/1/2, 77/1/3, 77/1/4, 77/1/5, 77/1/6, 

77/1/7, 78/1/5, 78/1/8, 78/1/12, 78/1/13, 78/1/15 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-10-16-2076?q=Saltfjellet-Svartisen
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Nasjonalparken dekker et totalareal på ca. 2192 km2, hvorav ca. 6 km2 er sjøareal. 

Grensene for nasjonalparken fremgår av vedlagte kart datert Klima- og miljødepartementet 

oktober 2020, med endringer vist på kart «Del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark» datert Klima- 

og miljødepartementet [måned,år]. Grensene for nasjonalparken skal merkes i terrenget i det 

omfang Miljødirektoratet bestemmer. Koordinater for knekkpunktene skal måles i terrenget 

eller fra kart. 

II 

Forskriften trer i kraft straks. 
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