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MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
VERNEFORSKRIFT I GARTLANDSELVA NATURRESERVAT
Hjemmel for behandling:
Delegasjonsreglement for Grong kommune pkt 1.47.3 om forvaltningsmyndighet for mindre
verneområder, og forskrift om fredning av Gartlandselva naturreservat, Grong kommune 31.8.2001 nr
956 og pkt 1.47.2 om Naturmangfoldloven av 19.6.2009 nr 100, § 48 og § 8-12.
Saksopplysninger:
Gartlandselva naturreservat i Grong er et av 6 nasjonale studieområder som ble undersøkt for arter i
1997-1998 i forbindelse med forskningsprosjektet Miljøregistrering i Skog. NIBIO er nå i gang med
retaksering av områdene for å undersøke endringer i forekomsten av arter innen gruppene karplanter,
poresopp og lav. Et viktig mål med arbeidet er å undersøke hvordan artsmangfoldet i både
gammelskogen og kulturskogen har utviklet seg i de 24 årene siden siste takst, etter 20 år med vern,
men også 20 år med klimaendringer
Undersøkelsen starter med oppmerking av 50 prøveflater i slutten av mai i år (2 personer), deretter
gjennomføres registreringer av arter i juni (3 personer) og i september-oktober (1 person), og arbeidet
avsluttes med fjerning av oppmerking (papirbånd). Undersøkelsene innebærer ingen endringer i
vegetasjonen (ikke-destruktive), men i noen tilfeller vil prøver samles inn for artsbestemmelse.
Arbeidet vil bli gjennomført på en skånsom måte.
Resultatene av undersøkelsene publiseres i en rapport som kan være til nytte for
forvaltningsmyndigheten i forbindelse med dokumentasjon av naturmangfold og oppnåelse av
verneformål.
Samtidig med feltarbeidet i juni ønsker NIBIO også å sette opp 80 mindre temperaturmålere som
inngår i et større europeisk forskningsprosjekt på klimaendringer i skog. Disse vil dels bli plassert i
bakken (typebeskrivelse se https://tomst.com/web/en/systems/tms/tms-4/) og dels i 1,5 meters høyde
(typebeskrivelse se https://tomst.com/web/en/systems/tms/thermometer/) med informasjon om
prosjektet og telefonnummer på stedet. Målinger registreres fortløpende og data overføres med USB
ved besøk av 2 personer en gang i året. NIBIO søker om løyve til å ha målerne stående i reservatet
2021 og 2022.
NIBIO tar kontakt med grunneierne for å avklare feltarbeidet før start.
Kontaktperson artsregistreringer: Ivar Gjerde ivar.gjerde@nibio.no, mobil 919 15 139
Kontaktperson temperaturmålere: Fride Høistad Schei fride.schei@nibio.no, mobil 415 02 876
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Formålet med fredningen av Gartlandselva naturreservat «…er å bevare et skogområde med alt
naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan
nevnes at Gartlandselva er et av de største sammenhengende gjenværende områder med boreal
regnskog, med mange truede arter registrert». Etter punkt IV nr 1 i forskriften er «Vegetasjon,
herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller
plantedeler fra reservatet».
Den generelle dispensasjonshjemmelen i alle verneforskrifter er erstattet av § 48 i
Naturmangfoldloven: «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.»
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
utøving av all offentlig myndighet som gjelder naturmangfold.
Vurdering:
NIBIO søker om dispensasjon for vitenskapelige undersøkelser med registering av arter som i stor grad
ikke innebærer endringer i vegetasjonen (ikke-destruktive) i løpet av sommersesongen 2021. Men i
noen spesielle tilfeller vil de samle inn prøver for artsbestemmelse ved usikkerhet omkring artene for
undersøkelser i laboratorium. De søker også om utplassering av 80 temperaturmålere i naturreservatet.
Det foreligger mye kartfestet informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og
biologisk mangfold i naturreservatet, som følge av undersøkelser for vernet og disse
oppfølgingsundersøkelser (se kart under). Det er likvel ikke noe som tilsier at de ikke-destruktive
undersøkelserne og begrensede innsamlingene av usikre arter kan komme i konflikt med verneformålet
(Naturmangfoldloven § 8). Det er tilstrekkelig kunnskap til å si at undersøkelsene ikke vil ha vesentlig
innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige eller irreversible skader på naturmangfoldet og
naturmiljøet eller verneformålet. Så søknaden kan ikke avslås med bakgrunn i føre-var-prinsippet (§
9). Den samlede økologiske belastningen (§ 10) i dette området er liten og dette er lite inngripende
undersøkelser. Det forutsettes at søker ferdes aktfult skånsomt og ikke fører til skader, og
undersøkelsene er såpass lite inngripende at § 11 som omhandler at tiltakshaveren skal dekke
kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volderer anses som ikke
aktuell. Aktiviteten vil ikke gi varige spor og må ansees som en miljøforsvarlig teknikk og
driftsmetode innenfor det forskrifta hjemler eller kan gi dispensasjon til gjennom den generelle
dispensasjonshjemmelen (§ 12).
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Resultatene av undersøkelsene publiseres i en rapport som bidrar til å dokumentere status i
naturreservatet og oppnåelse av verneformålet.
NIBIO bes ha direkte kontakt med grunneierne i forhold til utplassering av temperaturmålerne og
merkingen slik at dette ikke blir til deres ulempe.
Vedtak:
NIBIO gis dispensasjon fra verneforskriften For Gartlandselva naturreservat etter den generelle
dispensasjonshjemmelen i § 48 i Naturmangfoldloven for vitenskapelige undersøkelser i løpet av
sommersesongen 2021:
- Registering av arter som i stor grad ikke innebærer endringer i vegetasjonen (ikke-destruktive).
Merking og opprydding i etterkant.
- I spesielle tilfeller gis tillatelse til å samle inn prøver for artsbestemmelse ved usikkerhet
omkring artene for undersøkelser i laboratorium.
- Utplassering av 80 temperaturmålere i naturreservatet.
NIBIO bes ha direkte kontakt med grunneierne i forhold til utplassering av temperaturmålerne og
merkingen slik at dette ikke blir til deres ulempe.

Med hilsen

Brit-Agnes Buvarp
rådgiver miljø
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi:

Miljødirektoratet, Brattørkaia 15B, 7010 TRONDHEIM (Miljøvedtaksregisteret)
Per Gunnar Elstad, Gløshaugvegen 54, 7870 Grong (gnr/bnr 34/1)
Hans Kristian Fornes, Hansmovegen 26, 7870 Grong (gnr/bnr 34/2, 14)
Steinar Olav Gartland, Elstadvegen 18, 7870 Grong (gnr/bnr 34/ 6)
Eivind Gartland, Gløshaugvegen 48, 7870 Grong (gnr/bnr 34/ 7)
Kristian Gartland, Gartlandsvegen 18, 7870 Grong (gnr/bnr 34/15)
Birgit Urstad, Eiksvegen 80, 1361 Østerås (gnr/bnr 35/1)
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Tor Myking
NIBIO

04.05.2021

Vedtak fattet etter delegert myndighet fra Grong
formannskap Sak nr: 1/21
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD
OM DISPENSASJON FRA VERNEFORSKRIFT I
GARTLANDSELVA NATURRESERVAT

Denne meldingen gir viktige
opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.
Klagerett

De har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan De
klage til
_

De kan klage til klageinstansen, men klagen skal først sendes til avsender av denne meldingen.
Hvis ikke dette organet endrer sitt vedtak som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for avgjørelse.

Frist til
å klage

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har
klaget i rett tid, bes De oppgi når denne meldingen kom fram.
Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn
til det, kan De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til
forsinkelsen.

Rett til å kreve
begrunnelse

Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det.
Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist
begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen.

Klagens innhold

Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør
også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha
betydning for vurderingen av klagen.
Klagen må undertegnes.

Utsetting av
vedtak

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang
til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er
avgjort.

Rett til å se
sakens
dokumenter
og til å kreve
veiledning

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. De må i tilfelle vende Dem
til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved
klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd.
Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannens kontor eller
vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks. til advokatbistand. Men normalt er det et vilkår at det organ som har truffet det første vedtaket, har gjort en feil slik at det
blir endret. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning
for sakskostnader.

Klage til
Sivilombudsmannen

Stortingets ombudsmann for forvaltning (Sivilombudsmannen) har ikke adgang til å behandle
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De får Deres klage avgjort i statsråd fordi
Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
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