
 

Oslo, 10. juli 2007

Fylkesmannen i Hedmark
miljøvernavdelingen
pb. 4034
2306 Hamar

postmottak@fmhe.no

Fugglia naturreservat. Forslag til utvidelse. Lokal og sentral høring. 

Det vises til fylkesmannens høringsbrev av 17. april. 
Naturvernforbundet i Hedmark og Naturvernforbundet sentralt avgir med dette en felles 
uttalelse. 
Norges Naturvernforbund støtter forslaget om utvidelse av naturreservatet. Utvidelsesarealet 
omfatter et større område med naturskog - med klare naturverdier som kvalifiserer til vern 
etter naturvernloven. Vi vil likevel påpeke at forslaget ikke henger sammen med det foreslåtte 
Steinfjellet naturreservat i Sølenplanen. Vi vil be om at disse to områdene bindes sammen. 

Vi vil her påpeke at de naturfaglige registreringene fra Biofokus viser at det mellomliggende 
området er verneverdig og at Biofokus har avgrenset det som én lokalitet med nasjonale 
verdier. Det heter i deres rapport: ”Området synes å være noe snevert avgrenset i tidligere 
registreringer. Det vil være av stor betydning for langsiktig bevaring av kvalitetene, og vil  
styrke helhetsverdien betraktelig, å inkludere arealene som er avgrenset her (…) Fuggdalen 
med omgivelser utgjør et meget stort, sammenhengende naturskogsområde på bortimot 65 
km2”.

Det er unaturlig og uheldig at dette enhetlige området stykkes opp som to atskilte reservater. 
Det er økologisk sett uten betydning for ivaretakelsen av artsmangfoldet knyttet til naturskog 
at det er to forskjellige nedbørsfelt i Fuggdalen og Steinfjellområdet. Det som er overordnet, 
er å sikre mest mulig naturskog der dette er mulig. Vi vil videre vise til at det ikke er slik at 
det er frivillig vern som skal brukes som virkemiddel i nasjonalparkplanen. Vi vil og vise til at 
Stortinget i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 25 (2002-2003) ”Regjeringens  
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand”, har bestemt at: ”I nasjonalparkplanen vil  
arronderingsmessige behov ofte være en viktig begrunnelse for at skog foreslås inkludert, men 
slik skog kan ha viktige biologiske verneverdier og kan da bidra til å oppfylle mangler ved 
skogvernet. Regjeringen vil vektlegge at gjennomføringen av nasjonalparkplanen bør bidra til  
å dekke viktige mangler som er identifisert ved evalueringen av skogvernet”. (Våre 
understrekinger).

Vi ber derfor om at fylkesmannen snarest sender dette mellomliggende området ut på høring.
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Ellers støtter Norges Naturvernforbund forslaget og hilser vern av dette flotte området 
velkommen.

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund (sentralt og lokalt)

Lars Haltbrekken 
leder

Gjenpart sendt:
- Naturvernforbundet i Hedmark
-  Direktoratet for naturforvaltning


