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Rådmannens forslag til
Innstilling:
Meråker kommune er positiv til det foreslåtte vernet av Feren naturreservat.
Meråker kommune ber om at regulering av ferdselen i forskrift om vern av Feren
naturreservat, blir sett i sammenheng med forskrift om fredning av Øvre Forra naturreservat.
Dette med bakgrunn i at to naturreservat som ligger inntil hverandre ikke bør forvaltes ulikt
med tanke på ferdsel.
Kommunen mener at ordet «mobile» i verneforskriftens § 4, Pt 6 bør strykes slikt at punktet
får følgende formulering:
Punkt 6. Oppsetting av midlertidige jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
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Saksopplysninger
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har oversendt forslag om opprettelse av 5 naturreservat i
Nord-Trøndelag til høring. Det ene området, Feren naturreservat, ligger i Meråker kommune.
«Feren naturreservat» er et skogområde som grunneieren tilbyr frivillig vern av, og som
samtidig tilfredsstiller kriterier i skogvernet.
Området som er tilbudt til frivillig vern berører gnr/bnr 45/1 og 50/1, og grenser mot Øvre
Forra naturreservat både på sør- og nordsiden av Feren. Det foreslåtte naturreservatet dekker
et totalareal på 18.044 daa. Verneverdi satt på «Feren naturreservat» er Regional verneverdi
(**), og kriteriene i skogvernet det er valgt ut fra er Gammel skog, Urskogspreget furuskog og
Rike skogtyper.
Skogområdet ved Feren foreslås vernet som naturreservat. Forskriften baserer seg på et
standard utgangspunkt, med eventuelle tilpassinger for det enkelte område. Det vil generelt
ikke være tillatt med tiltak eller inngrep som kan endre naturen eller naturmiljø. Mange
bruksformer vil likevel kunne fortsette som før som blant annet beiting, jakt og fiske,
friluftsliv, bær- og sopplukking.
Vernet endrer ikke eiendomsforholdene, så grunneierne vil fortsatt være grunneiere, men
virksomheten vil reguleres i henhold til verneforskriften. Verneforskriften er overordnet
planer og bestemmelser etter andre lover som f.eks. plan- og bygningsloven og
motorferdselsloven.
Rettighetshavere på gnr/bnr: 45/1 og 50/1, er varslet om oppstart i melding om oppstart av
vern for skogområder fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (melding vedlagt saksutredning).
Videre har Fylkesmannen hatt møter med rettighetshaverne i forkant av oppstart.
For beskrivelse, prosess og nærmere begrunnelser vises til vedlagt høringsforslaget.
Vurdering
Frivillig skogvern som verneprosess er metodikk som har bidratt til at konfliktnivået ved vern
av nye områder er redusert betraktelig.
Pr i dag er i underkant av 20 % av totalarealet i Meråker vernet. Hvor stor andel av dette som
er produktivt skogareal er ikke kjent, men hovedandelen av det vernede arealet i Meråker er
uproduktivt utmark. Andel produktivt skogareal i det foreslåtte vernet av «Feren
naturreservat» er litt over 20 %. Av det foreslått vernede arealet på 18 044 daa, er 3 899 daa
produktivt skogareal (låg-, og middels bonitet samt lauvskog).
Det er positivt at AS Meraker Brug har tilbudt areal til frivillig vern som er regionalt viktig og
fyller kriteriene i skogvernet. Dette er med på å nå nasjonal målsetting for å øke fredning av
skog for å stoppe tap av biologisk mangfold. Så sant vernet ikke legger unødvendige
begrensinger på bruken av området, bør kommunen stille seg positiv til forslaget.
«Feren naturreservat» grenser i vest til Øvre Forra naturreservat, noe som forsterker
verneverdien. Forskrift om fredning av Øvre Forra naturreservat, og forskrift om vern av
«Feren naturreservat» skiller vesentlig med tanke på regulering av ferdsel. I forskrift om
fredning av Øvre Forra naturreservat er det ingen regulering av ferdsel eller motorferdsel.
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Dermed er det Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag som gjelder. I forslaget til forskrift
om vern av Feren naturreservat er all motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, med
generelle unntak, og spesifiserte dispensasjonsbestemmelser. At to naturreservat som grenser
inn til hverandre har ulike ferdselsbestemmelser vil etter kommunens synspunkt være
ugunstig.
Det vises til forslaget til vernebestemmelser - § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene Punkt 6. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
Kommunen mener at ordet «mobile» bør strykes slikt at punktet får følgende formulering:
Punkt 6. Oppsetting av midlertidige jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
Dette med bakgrunn i at ordet «mobile» har betydning at ting skal/kan flyttes. Det vil være lite
hensiktsmessig og lite miljømessig at jakttårnene må flyttes med bakgrunn i betingelsen at de
skal være mobile.
Konklusjon
Meråker kommune er positiv til det foreslåtte vernet av Feren naturreservat.
Meråker kommune ber om at regulering av ferdselen i forskrift om vern av Feren
naturreservat, bør ses på i sammenheng med forskrift om fredning av Øvre Forra
naturreservat. Dette med bakgrunn i at to naturreservat som ligger inntil hverandre ikke bør
forvaltes ulikt med tanke på ferdsel.
Kommunen mener at ordet «mobile» i verneforskriftens § 4, Pt 6 bør strykes slikt at punktet
får følgende formulering:
Punkt 6. Oppsetting av midlertidige jakttårn i forbindelse med storviltjakt.

