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21 nye skogreservater opprettet 
 
Regjeringen har i statsråd 19. desember 2008 
opprettet 21 nye skogreservater. Samlet nytt 
verneareal er ca 258 km2, hvorav ca 82 km2 er 
produktiv skog. Med dette vernevedtaket 
vernesstore skogarealer som er viktige for å sikre 
naturmangfoldet i framtida. 
  
Frivillig vern 
8 av områdene er etablert gjennom ordningen 
med frivillig vern av skog, og omfatter et område 
i Sør-Trøndelag, et i Hedmark, tre i Akershus 
hvorav to også går inn i Oppland, et i Telemark 
og Buskerud og to i Aust-Agder. Disse 
områdenes samlede totalareal er ca 163 km2. 
Nytt verneareal er ca 135 km2, hvorav ca 58,5 
km2 er produktiv skog. Områdene domineres av 
ulike utforminger av barskog, og særlig de 
mindre områdene har stort innslag av 
høgproduktive skogtyper. Tre av områdene er 
utvidelser av eksisterende verneområder. 
 

 
Skrim – Sauheradfjella naturreservat i Telemark og Buskerud 
fylker. Foto: Dag Simenstad  
 
Et av de områdene som nå er vernet er Skrim – 
Sauheradfjella. Dette er et av de største 
naturreservatene som er etablert i Norge, og det 
nest største skogvernområdet etter Trillemarka – 
Rollagsfjell. Tre eksisterende naturreservater og 
det meste av et landskapsvernområde vernes som 
naturreservat. I tillegg er det tatt med store 
omkringliggende arealer. Tre mindre delområder 
videreføres som landskapsvernområde. Om lag 
50 grunneiere har tilbudt arealer for vern, og det 

nye naturreservatet dekker et areal på ca 123 
km2, hvorav ca 45 km2 er produktiv skog.  
 
Statskogvernet  
Vedtaket omfatter også 13 områder på arealer 
eid av Statskog; to i Møre og Romsdal, 10 i Sør-
Trøndelag og ett område i Nordland. Disse 
områdene har et samlet areal på ca 123 km2, 
hvorav ca 24 km2 er produktiv skog.  
 
Tre av områdene i Sør-Trøndelag (Ledalen, 
Henddalen og Skaumsjøen) grenser inntil 
verneområdene i og ved Forollhogna 
nasjonalpark og bidrar derfor til en positiv 
styrking av bevaring av naturens mangfold her.  
I disse tre områdene inngår også private arealer 
som vernes gjennom en frivillig-vern prosess.  
 
Holmvassdalen i Grane kommune har unike 
kvaliteter knyttet til naturens mangfold, og har 
også vært vurdert for vern tidligere. Her finnes 
blant annet elementer av sjeldne skogtyper som 
kalkskog og boreal regnskog. Et 40-talls arter 
som står på den norske rødlista er også registrert 
i Holmvassdalen, blant annet den direkte truede 
arten granfiltlav.  
 

 
Holmvasselva i Holmvassdalen naturreservat. Foto: 
Kim Abel.  
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