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Frivillig vern - opprettelse av fire nye naturreservat og utvidelse av to 
eksisterende reservat 
 
Som et ledd i arbeidet med frivillig vern av skog, ble det i dag ved kongelig resolusjon vedtatt å 
opprette Fjellkroken naturreservat i Rendalen kommune, Melåsmoen naturreservat i Elverum 
kommune, Rogberget naturreservat i Åsnes kommune og Kvannskardkletten naturreservat i 
Stor-Elvdal kommune. Samtidig ble Deifjellia naturreservat i Åmot kommune utvidet med 1300 
dekar og Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune ble utvidet med 38000 dekar.  
 
Vedlagt følger en kopi av den kongelige resolusjonen, en kopi av verneforskriftene og en kopi av 
vernekartene for naturreservatene. Dere finner også foredraget til kongelig resolusjon på 
Fylkesmannens hjemmeside fylkesmannen.no/Hedmark. 
 
Det er inngått en avtale mellom de private grunneierne og staten om erstatning for økonomisk 
tap som følge av vedtaket. For Statskog SF gjelder de vanlige erstatningsreglene i 
naturmangfoldloven §§ 50 og 51. Statskog SF må sette frem et skriftlig krav om erstatning for 
økonomisk tap som følge av vernet for Fylkesmannen senest 7. april 2019. 
 
Vernet vil bli tinglyst som heftelse på de berørte gårds- og bruksnumrene. Dersom det er feil i de 
gårds- og bruksnumrene som er oppgitt i verneforskriftene, ber vi om å bli underrettet om dette 
så snart som mulig. 
 
Knekkpunktene for grensene for naturreservatene vil bli merket opp i marka. Grunneier blir 
varslet før oppmerking i marka finner sted. 
 
Vi ber Rendalen kommune, Elverum kommune, Stor-Elvdal kommune, Åsnes kommune og Åmot 
kommune om at aktuelle kommunale organer blir underrettet om vedtaket. Vi gjør også 
oppmerksom på § 2 i verneforskriften der det fremgår at kart og verneforskrift for 
naturreservatet oppbevares i kommunen. 
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Dersom ikke annet er nevnt i verneforskriften, gjelder bestemmelsene i viltloven, lakse- og 
innlandsfiskeloven og motorferdselloven. 
 
Forvaltningen av verneforskriftene er foreløpig lagt til Fylkesmannen i Hedmark. Eventuelle 
spørsmål i forbindelse med forskriftene eller vernet for øvrig kan derfor rettes hit. 
 
 
 
Med hilsen 
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