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1 VERNEOMRÅDET OG FORVALTNINGEN AV VERNET

Hodalen landskapsvernområde i Tolga kommune i Hedmark ble opprettet ved kongelig
resolusjon 22. d esember 1 989. V ern e område t er opprettet primært på grunn av de
kvartærgeologiske forekomstene i området.

Ved opprettelse av verneområdet ble forvaltningsmyndigheten lagt til Fylkesmannen i
Hedmark. Med hjemmel i Miljøverndepartementets brev av 25. juni 1 9 98, jf. kgl. res. av 25.
oktober 1 996, vedtok Direktoratet for naturforvaltning 1 1 . desember 2002 at
forvaltningsmyndigheten for Hodalen landskapsvernområde er delegert til Tolga kommune
fra 1 . mars 2003.

Fylkesmannen i Hedmark godkjente Tolga kommunes før ste forvaltningsplan for
landskapsvernområdet i 2003. Det ble forutsatt at planen skulle gjelde til 201 2 og at den da
skulle revideres.

Revisjon er gjennomført i 201 6 /201 7 /201 8 av Tolga kommune i dialog med berørte
grunneiere. Det første forslaget til ny forvaltningsplan ble i Tolga kommunestyre 1 6.02.201 7
vedtatt sendt ut på offentlig hørin g med høringsfrist 31 .03.201 7. Det kom inn høringsinnspill
fra Statens vegvesen, Hedmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark og Hodalen
Utmarkslag/Grunneierlag.
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Inns pillene fra høringsrunden mars 2017 er vurdert og resultatet av vurderingene er
innarbeidet i denne forvaltningsplanen.

F ORVALTNINGSMÅL
Forvaltningsmål er et samlebegrep for alle målsettinger knyttet til et verneområde. Dette kan
for eksempel være verdier/ kvaliteter knyttet til areal, biologisk mangfold og naturtyper , eller
interesser knyttet til friluftsliv, brukerinteresser og næringsinteresser.

Det primære verneelementet i Hodalen Landskapsvernområde er det velformede
eskersystemet og det særpregede landskapet som følger av dette. Inngrep eller tiltak som
berører eskere eller eskersystemet direkte må ikke iverksettes. Tiltak som vil være
landskapsmessig skjemmende eller ødelegge eller forringe verdier knyttet til helheten i
landskap et, er også i strid med formålet med vernet .

Det overordnede forvaltningsmålet for Tolga kommune som forvaltningsmyndighet for
området er via god forvaltning i henhold til fredningsforskrift, naturmangfoldlov og
forvaltningsplan å bevare de t sæ r pregede lan d skap et med de kvartærgeologiske
formelementene.

Fokus for forvaltningen av verneverdiene vil være saksbehandling og overvåkning av
menneskelig aktivitet knyttet til de mange fritidsboligene innenfor området, motorferdsel i
verneområdet og landbrukets bruk av området.

Det vurderes ikke å være behov for noen form for skjøtselsplan eller besøkskontroll til
området.

B EVARINGSMÅL
Et bevaringsmål skal være en kort bes krivelse av en ønsket tilstand for en n aturtype .

Overordnet bevaringsmål er å bevare det velformede eskersystemet og det særpregede
landskapet som følger av dette slik det framstår i dag for framtida.

Dette målet skal oppnås via saksbehandlin g, oppfølging av saker og oppsyn i området i
henhold til l ov , forskrift og forvaltningsplan.

1.2 OMRÅDEBESKRIVELSE

1.2.1 VERN AV KVARTÆRGEOLOGISKE FOREKOMSTER I HEDMARK

Å sikre mangfoldet i vår natur kan blant annet gjøres ved å verne naturområder som det
knytter seg spesielle kvaliteter til. Det er flere motiver for å verne kvartærgeologiske
forekomster:

De er viktige naturhistoriske dokumenter som tilhører vår felles naturarv.
De er viktige som dokumentasjon av hvordan avsmeltingen av den siste store
innlandsisen skjedde.
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De er ofte særpregede og markerte terrengformer og da nner ofte vakre
landskapselemen ter.
De er viktige i forsknings - og undervisningssammenheng .

I Hedmark finnes det kvartærgeologiske forekomster som er interessante både i nasjonal og i
internasj onal sammenheng . Ved kongelig resolusjon av 22. desember 1989 ble 23
kvartærgeologisk verneverdige områder i Hedmark fredet med hjemmel i naturvernloven.
Ved valg av verneområder ble det lagt vekt på:

Områdene skal til sammen gi et representativt utsnitt a v de ulike kvartærgeologiske
terrengformene som finnes i Hedmark.
Områdene skal illustrere de prosessene som virket ved slutten av istida og senere.
Sammenhengende systemer av erosjons - og avsmeltingsformer er forsøkt bevart.
De ulike tidsavsnittene i isen s avsmelting skal være representert.

1.2.2 HODALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BESKRIVELSE

Hodalen Landskapsvernområde ligger like sørøst for Hodalen sentrum og strekker seg ca 10
km sørøstover til Trangdalen. Området avgrenses på østsiden av Fylkesvei 26 (Hodalsveien)
og på vestsiden av privat sete rvei, Letningsliveien, fra sjøen Drengen sørøstover Letningslia
til Letningsvollan. Videre fra Letningsvollan går grensa i utmark til elva Hola`s utløp fra
Storsjøen.

Landskapet langs sjøene Asmaren, Stikkelen o g Storsjøen i Hodalen er sterkt preget av
avsmeltingsformer fra slutten av siste istid. Eskersystemet fra Hodal en til Tran gdalen er blant
de best utforme de i Hedmark fylke . Rekken av store sjøer er dominerende landskapstrekk i
landskapsvernområdet. Eskerne synes spesielt godt fordi flere av dem stikker opp som
langstrakte øyer i sjøene Asmaren , Stikkelen og Storsjøen. Terrengformene nede i dalen er
ellers småkupert. Åpen lavfuruskog og fjellbjørkeskog dekker det meste av området.

Eskere er lange, gjerne buktede rygger som består av sand, grus og stein. Ryggene er
dannet av elver som rant i tunneler under isen (se illustrasjon nedenfor) . På elvebunnen ble
det avsatt store mengder løsmateriale. Da isen smeltet bort ble det liggende igjen l ange
strenger med sand og grus som viser hvor iselvene har gått. På vestsiden av dalen kan en
se et belte med spylerenner som viser at utløpsretningen for smeltevannet gikk nordover.
Slike spor etter smeltevannselver finner en for det meste i områder der d e siste restene av
inn landsisen smeltet bort. Terreng formene i Hodalen har nær tilknytning til avsetningene ved
utløpet av elva Bjøra ut i Glomma nord for Tolga sentrum som er vernet som Bjøreggene
Naturreservat .
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Flyfotoet nedenfor med de l angstrakte holmene og tangene i Hodalssjøene s om er toppen av
eskere .

I terrenget ellers framstår eskere som lange , markante rygger, som oftest dekket av reinlav
( «kvitmåsså» ) og furuskog/ evt bjørk .

Verneområdet er 10 . 597 dekar stort , hvorav 4.820 dekar er fastmark. E iendomsforholdene er
på hele området privatgrunn med mer enn 50 grunneiere. Høyden over havet i
landskapsvernområdet er 760 - 800 meter.

1.2.3 KULTUMINNER INNEN FOR HODALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE
Det er forekomst av mer enn 1 50 kultu rminner spredt over hele verne området.
Både automatisk fredete og kulturminner fra nyere tid er representert innenfor landskaps -
vernområdet.
De registrerte kulturminnene innenfor området er avmerket i kartene i s 20 - 25 .
De fleste av kulturminnene er fangstgroper, men det er likevel et relativt stort mangfold av
kulturminner med forekomst av jernutvinningsanlegg, kullmiler, tufter, rydningsrøyser og
steinalderboplass. Det er også 6 setervoller med stående bygninger, og i t illegg ruiner etter
seter - og utmarkshus i området.
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Forvaltningsp lanen åpner for både standardheving og utvidelse av seterbygni nger, men slike
tiltak kan i enkelte tilfeller være uønsket ut fra mulige verneverdier knyttet til bygningene og
bygningsmiljøene.

Det må vurderes om det er formålstjenlig at det informeres om kultuminne ne i området ved
de 4 informasjonstavlene som er etablert rundt landskapsvernområdet.

Kulturminneplan er under utarbeidelse pr januar 2019.

1.2.4 REGIS TERERING AV SVARTKURLE I HODALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE 2018

På oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark ble det sommeren 2018 utført registrering av
Svartkurle (Nigritella nigra) i landskapsvernområdet .
Det vises til rapport «Registrering av svartkurle i Hodalen landskapsvernområde 2018 » (Per
M. Langøien 31.10.2018).
Det ble ikke påvist svartkurle i området, men rapporten anbefaler at 6 områder (for detaljer,
se rapporten) med potensielle forekomster av svartkurle på grunn av kalkinnhold m.v. bør
overvåkes. Somme ren 2018 da regist r eringsarbeidet ble gjennomført var ekstremt tørr med
tidlig blomstring og mulige forekomster kunne ha blomstret ferdig og tørket inn før
feltarbeidet ble utført 4. - 10. juli.
Områdene som anbefales overvåket er opplistet nedenfor.
I og med at arten ikke ble påvist i 2018 følger det ingen formelle krav om videre overvåkning
eller rest riksjoner vedrørende svartkurle i verneområdet.

Overvåkningsområde r anbefalt (se rapporten)
452 (GID 66/6)
455 - 456 (GID 34/6 og 66/2)
458 - 459 (GID 66/5)
476 - 477 (GID 65/20 og 66/10/1)
481 (GID 66/11)
494 (GID 65/21)

2. N ATURMANGFOLDLOVEN (Lov om fo rvaltning av naturens
mangfold, LOV - 2009 - 06 - 19 - 100)

Loven b le vedtatt i 2009 og erstatter N aturvernloven som Hodalen Landskapsvernområde
ble vernet i med hold av i 1989.

Naturmangfoldl ovens formål (§1) er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern,

også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i

fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur .

§ 4 i loven omhandler for valtningsmå l for naturtyper og økosystemer: Målet er at mangfoldet

av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det

artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet
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er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses

rimelig .

§ 6 i n aturmangfoldloven omhandler generell aktsomhetsplikt. Enhver skal opptre aktsomt og
gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet m.v.

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 legges til
grunn som retningslinjer ved all utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av
beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av sa ken.
De miljørettslige p rinsippene i §§ 8 til 12 innbefatter momenter som : kunnskapsgrunnlaget,
føre - var - prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning, kostnadene ved
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver , miljøforsvarlige teknikker og driftsm etoder.

Det følger av overgangsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 77 at den generelle
dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 også gjelder for eldre vernevedtak
som vernet av Hodalen Landskapsvernområde. Dette medfører at søknader om tiltak som
ikke omfattes av de spesifiserte d ispensasjonsbestemmelsene i fred ningsforskriftens
kapittel V må vurderes etter naturmangfoldloven § 48. Se punkt 5.1.12 .

3. D AGENS BRUK AV VERNEOMRÅDET
På nord - østsida av Hodals - sjøene preges menneskelig aktivitet av mer enn 60 hyttetun
bestående av en eller flere bygninger, og bilveier fram til de fleste av disse. I tillegg er to
arealer oppdyrket til beite/ gra s produksjon (dyrket før vernet trådte i kraft).

I 2014 godkjente Tolga kommune som dispensasjon fra fredningsforskriften en nydyrking på
ca 50 daa øst for Asmaren (GID 65/9) . Dette are alet er under oppdyrking pr 2018 . De
oppdyrkede områdene på nord - østsida ligger alle helt i utkante n av landskapsvernomr ådet
inn mot F ylkes v ei 26.

På sør - ve stsida av sjøene ligger det i verneområdet 7 setervoller, hvorav 5 er bebygd. 2
setervoller er pr i dag i aktiv drift med dyr, mens på andre dyrkes og høstes det gras til fôr på
de oppdyrkede områdene . Store deler av Let ningslia innenfor og utenfor verneområdet
benyttes som beiteområde for husdyr i sommermånedene.

Tre areale r på denne sida av sjøene er blitt oppdyrket innenfor etter at vernet trådde i kraft,
et ved sørøstre hjørne av Abbortjønnan (GID 66/9 , ca 30 daa som ble godkjent i «samlet
plan» 1992 ) , et ved nor d vestre hjørne av Abbortjønnan (GID 65/8 , ca 35 daa som ble
godkjent som dispensasjon fra fredningsforskriften i 2004 ) og nydyrking ved Bakkvollen (GID
65/21, ca 50 daa godkjent som dispensasjon fra fredningsforskriften i 2004).

På sør - vestsida av sjøene er det 10 hyttetun med en eller flere bygninger innenfor
verneområdet , noen med bilvei fram til hytta.

Vedrørende de 4 arealene som har blitt dyrket opp etter at vernet trådte i kraft i 1990, se
også pkt 5.1.8 og 5.1.8.1 .
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4. KUNNSKAPSSTA T US

4 .1 LANDSKAPSVERNET
Det primære verneelementet i området er det velformede eskersystemet og det særpregede
landskapet som følger av dette. Inngrep eller tiltak som berører eskere eller eskersystemet
direkte må ikke iverksettes. Tiltak som vil være landskapsmessig skjemmende eller ødelegge
eller forringe verdier knyttet til helheten i landskapet, er også i strid med formålet med vernet.

4 .2 TRUSLER MOT VERNEVER D IENE
Trusler og utfordringer som vernefo rmålet er utsatt for er menneskelig aktivitet i forhold til
fritidsbebyggelse, landbruk og motorferdsel.

I forhold til fritidsbebyggelsen handler potensielle trusler først og fremst om graving og
planering ved utbygging og vedlikehold av bygninger, samt u tbedring av veier til og
parkeringsplasser i tilknytning til bebyggelsen.

I forhold til landbruket gjelder de samme potensielle truslene mot verneformålet som når det
gjelder fritidsbebyggelsen. Landbruket i Hodalen melder også om behov for mer dyrkbar jor d
innenfor verneområdet og dette er en utfordring i forhold til formålet med vernet.

Pkt 5.1.9 er en samlet plan med områder innenfor verneområdet som det etter søknad kan
tillates nydyrking på uten at det strider mot verneformålet. Samlet plan er anbefalt av
landbruksmyndighetene i T olga kommune, ref fredningsforskriftens kapittel V, punkt 5 .

5. F ORVALTNING AV HODA LEN LANDSKAPSVERNOMR ÅDE
Det vises til Miljødirektoratets rundskriv om forvaltning av verneforskrifter «Rundskriv om
forvaltning av verneforskrifter M106 - 2014». og Klima - og miljøverndepartementet sin veilede r
om naturmangfoldloven kap ittel 2.
Forskrift om fredning for Hodalen landskapsvernområde , Tolga kommune, Hedmark ble
vedtatt ved kgl.res. 22.desember 1989 ( se pkt 9 ) .

Fylkesmannen i Hedmark var forvaltningsmyndighet for området fram til Tolga kommune fikk
delegert forvaltningsmyndighet en fra 1. mars 2003.

Fylkesmannen i Hedmark godkjente den første kommunal e forvaltningsplanen for
verneområdet til å gjelde fra 2003 til 2012.

F orvaltningsplanen 2019 - 2028 erstatte r planen fra 2003.

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M106/M106.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M106/M106.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/multimedia/51250/Veileder-naturmangfoldloven.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/multimedia/51250/Veileder-naturmangfoldloven.pdf
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5.1 FORVALTNINGSPLAN FOR HODALEN LANDSKAPSVE RNOMRÅDE
GJELDENDE FRA 2019 TIL 2028 . RETNINGSLINJER FOR
FORVALTNINGEN OG BRUKERINTERESSER .

Under de påfølgende punktene 5.1.1 til 5.1.13 er de momenter som skal være
retningsgivende for forvaltningen og brukere av området i forvaltningsplanperioden
spesifisert.

5.1 .1 D ET VERNEDE OMRÅDET, OPPMERKING M.V. – KAPITTEL II
Fredningsforskriftens kapittel II

Det vernede området berører følgende gnr./bnr.: 34/6, 65/1, 65/3, 65/5, 65/6, 65/9, 65/14, 16,
65/15, 65/17, 43, 65/18, 65/20, 65/21, 65/26, 65/28*, 65/33, 65/34, 65/37, 65/39, 65/42,
65/50, 65/53, 66/1, 66/2, 66/3, 66/5, 66/6, 66/7, 66/9, 66/10, 11, 66/13, 66/14, 66/19, 66/25,
66/29, 66/34, 66/38, 66/40, 66/41, 58, 66/44, 66/46, 66/47, 66/51, 66/54, 66/60, 66/63, 66/71,
66/77, 66/85, 68/1, 69/1, 70/1, 70/2, 70/3, 70/12.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 10,5 km2 .

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert
Miljøverndepartementet november 1989. Kartet og verneforskriftene oppbevares i Tolga
kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i
Miljøvernde partementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka der de går over
land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

*I etterkant av vernevedtaket har det framkommet at eiendommen GID 65/28 ikke blir berørt
av vernet. Korrekt oppl isting av berørte GID nr vil etter dette være:

34/6, 65/1, 65/3, 65/5, 65/6, 65/9, 65/14, 16, 65/15, 65/17, 43, 65/18, 65/20, 65/21, 65/26,
65/33, 65/34, 65/37, 65/39, 65/42, 65/50, 65/53, 66/1, 66/2, 66/3, 66/5, 66/6, 66/7, 66/9,
66/10, 11, 66/13, 66/14, 66/19, 66/25, 66/29, 66/34, 66/38, 66/40, 66/41, 58, 66/44, 66/46,
66/47, 66/51, 66/54, 66/60, 66/63, 66/71, 66/77, 66/85, 68/1, 69/1, 70/1, 70/2, 70/3, 70/12.

Kart over landskapsvernområdet er digitalisert og finnes bl.a. på n aturbase.no . Grensene
for landskapsvernområdet er merket med offisielle grensemerker, jf. Pkt . 6 .

5.1.2 FO RMÅLET MED VERNET – KAPITTEL III
Fredningsforskriftens kapittel III

Formålet med vernet er å bevare et særpreget landskap der kvartærgeologiske
formelementer utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

Det primære verneelementet i området er det velformede eskersystemet og det særpregede
landskapet som følger av dette . Dette skal tolkes slik at inngrep eller tiltak som ikke
nødvendigvis berører eskere eller eskersystemet direkte, men som vil være
landskapsmessig skjemmende eller ødelegge eller forringe verdier knyttet til helheten i
landskapet, er i strid med formålet med vernet.

naturbase.no
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5.1.3 SENTRALE BESTEMMELSE R FOR AKTIVITE TEN I
LANDSKAPVERNOMRÅDET – KAPITTEL IV OG V

Fredningsforskriftens kapittel IV, punkt 2 og kapittel V, punkt 4 vurderes som selvforklarende
og kommenteres ikke nærmere.

I punktene 5.1.4 til 5.1.11 nedenfor om tales spesifiserte bestemmelser som viser til
konkrete aktiviteter eller tiltak som forvaltning smyndigheten kan gi tillatelse til.
Aktiviteter og tiltak det gis tillatelse til må som hovedregel ikke stride mot frednings -
forskriftens formål og må ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.

5.1.4 TEKNI SKE INNGREP/AN LEGG /UTTAK MASSE – KAPITTEL IV ,
PUNKT 1
Intensjonen i denne hovedbestemmelsen er at inngrep av teknisk art som kan endre
landskapets art eller karakter vesentlig ikke er tillatt å iverksette. Bestemmelsen omfatter alle
typer teknis ke inngrep av permanent karakter.

Når det gjelder uttak av grus /masse , skal det legges til grunn følgende som er presisert i
erstatnings oppgjøret etter vernet gjennom en minnelig avtale mellom Staten og de berørte
grunneierne:

Mindre uttak, som ikke vises i terrenget eller som vises kun i beskjeden grad, vil
kunne gjennomføres uten noe n form for tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.
I den grad det er tale om noe større uttak av grus /masse som vises i terrenget , vil
dette være i st rid med frednings b estemmelsene og kreve dispensasjon etter
forskriftens kapittel VII .

Fredningsforskriftens kapittel IV
For landskapsvernområdet gjelder
følgende bestemmelser:

1. Det må ikke iverksettes tiltak som
kan endre landskapets art eller
karakter vesentlig, herunder uttak,
lagring, planering eller utfylling av
masse, oppføring av bygninger,
anlegg eller andre faste
innretninger, framføring av veger
eller luftledninger, ulik e former for
gravevirksomhet og henleggelse av
avfall. Opplistingen er ikke
uttømmende. Fylkesmannen avgjør
i tvilstilfeller om et tiltak må anses å
ville endre landskapets art eller
karakter vesentlig.

2. Hensetting av campingvogner
utenfor arealer som er sp esielt
avsatt til formålet er forbudt.

Fredningsforskriftens kapittel V
Bestemmelsene i kapittel IV er ikke til hinder for:

1. gjennomføring av militær operativ virksomhet og
tiltak i sikrings - , ambulanse - , politi - , brannvern - ,
oppsyns - , skjøtsels - og forvaltningsøyemed

2. skogkulturarbeider, skogskjøtsel og hogst i
henhold til gjeldende bestemmelser i særlover
og i forskrifter gitt i medhold av disse

3. motorisert ferdsel i henhold til lov om motoriser t
ferdsel i utmark og vassdrag og kommunale
forskrifter til denne

4. drift av eksisterende jordbruksarealer, herunder
vedlikehold av grøfter og vedlikehold og
oppføring av gjerder

5. oppdyrking, herunder også anlegg av enkle
traktorveier ut til nydyrkingsareale ne, etter en
samlet plan for hele området anbefalt av
landbruksmyndighetene dersom dette ikke
medfører vesentlige skader eller ulemper som
strider mot verneformålet

6. vedlikehold av eksisterende bygninger og
anlegg samt vedlikehold av skogsveier uten
standa rdheving.
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Eventuelt u ttak av grus innenfor verneområdet til for eksempel vedlikehold av veiene i
området krever derfor dispe nsasjon etter forskriftens kapittel VII.

5.1.5 MOTORFERDSEL OG AKT IVITET , MILTÆRE, POLITI M. V . -
KAPITTEL V, PUNKT 1
Militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings - , ambulanse - , politi - , brann - vern - , oppsyns - ,
skjøtsels - og forvaltningsøyemed er tillatt, dvs. at dette kan gjennomføres uten at
forvaltningsmyndigheten må gi spesiell tillatelse til det.

Her presiseres de t :

- F orsvarets ordinære øvingsvirksomhet er ikke å betrakte som « militær operativ virksom -
het» . Med slik virksomhet menes manøv e re av taktisk karakter, eksempelvis forflytninger
i forbindelse med antatte trusler m.v . Øvingsvirksomhet i verneomr ådet krever s pesiell
tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.

- Ambulanse - , brannvern - og politi tjeneste må ha særskilt tillatelse for å drive øvelses - og
utdann ingsvirksomhet innenfor verneområdet .

- M ed oppsynsvirksomhet menes organisert offentlig oppsyn med hjemmel i lov .
Oppsynstjeneste i privat regi går ikke inn under denne bestemmelsen .

5.1.6 AVVIRKNING OG SKJØT SEL AV SKOG – KAPITTEL V, PUNKT 2
F redningsforskriftens kapittel IV , punkt 2 er ikke til hinder for skogkul turarbeider, skogskjøtsel
og hogst i verneområdet når dette skjer i henhold til gjeldende b estemmelser i særlover og i
for skrifter gitt i medhold av disse. Sentralt i denne sammenheng vil være lov om skogbruk og
skogvern samt vern e skogforskriften som er hjemlet i denne loven. Det er viktig å merke seg
at kapittel V, punkt 2 ikke gir adgang til markberedning eller å anlegg e skog bruksveier.

5.1.7 MOTORISERT FER DSEL I VERNEOMRÅDET – KAPITTEL V, PUNKT
3
Motorisert ferdsel i verneområdet kan forgå på de eksi s terende, etablerte bilveier i området.
For motorferdsel utenom veiene gjelder reglene i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
med gjeldende forskrifter som i utmarka for øvrig.

5.1.8 OPPDYRKING OG ANLEGG AV E NKLE TRAKTORVEGER I
FORBIN DELSE MED DETT E – K APITTEL V, PUNKT 5

O ppdyrking, herunder anlegg av enkle traktorveger ut til nydyr kingsarealene, kan i henhold til
forskriftene kapittel V, punkt 5. tillates etter en samlet plan anbefalt av
landbruksmyndighetene dersom dette ikke medfører varige skader so m er i strid med
verneformålet.

I erstatningsoppgjøret etter fredningen ble det fra grunneierne lagt fram en plan for
oppdyrking av 3 parseller som fylkesmannen den gang oppfattet som en ”samlet plan”. På
bakgrunn av denne har fylkesmannen i brev av 05.08.1 992 på nærmere vilkår gitt tillatelse til
følgende tiltak:

a) Oppdyrking av et areal øst for Letn ing sliveien nord for Letningsåa. ( er i kke
gjennomført pr 2017 )
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b) Arealer øst for Abbo rtjønnan, hovedsakelig knyttet t il et platå med høyde 775
m o.h. ( er gj ennomført).

c) Et areal sør for Abbo rtjønnan. ( er i kke gjennomført pr 2017 ).

Det ble satt som vilkår at det for alle arealer skal utarbeides kart over de enkelte
dyrkingsfelter med nøyaktige avgrensninger som skal godkjennes av fylkesmannen før
arbeidene tar til.

Flyfoto fra 2004 og foto fra 2016 med arealet b) oppdyrket iht «samlet plan» fra 1992.
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5.1.8.1 OPPDYRKING INNENFOR VERNEO M RÅDET GODKJENT OG
GJENN OMFØRT I PERIODEN 1990 - 2016 I TILLEGG TIL « SAMLET
PLAN» FRA 1992

a) I 2004 godkjente Tolga kommune med hjemmel i fredningsforskriftens punkt VII en
nydyrking på 35 daa innenfor verneområdet sør vest for Drengen GID 65/8.

Flyfoto GID 65/8 fra 2004 før dyrkingen startet og til høyre flyfoto fra 2016 med dyrkingen .

Foto av jordet fra 2016 med Åbbortjønna i bakgrunnen.

b) I 2004 godkjente Tolga kommune med hjemmel i fredningsforskriftens punkt VII også
en nydyrking på innenfor verneområdet ved Bakkvoll en GID 65/21.

Flyfoto fra 2004 før oppdyrking.



15

Flyfoto fra 2016 med nydyrkingen ved Bakkvollen.

Foto fra 201 6 av nydyrking på Bakkvollen

c) I 201 4 godkjente Tolga kommune med hjemmel i fredningsforskriftens Kapittel IV pkt
1 . en 50 daa nydyrking på eiendommen GID 65/9 på nordøstsiden av Asmaren.
Nydyrkingen er påbegynt i 201 6 og pågår pr 201 8.
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T egning av nydyrkingen og flyfoto 2017 med oppdyrking påbegynt til høyre.

5.1.9 SAMLET PLAN FOR MULI G OPPDYRKIN G I HENHOLD TIL
FREDNINGSFORSKRIFTEN - LANDSKAPSAN ALYSE 2018 -
KLASSIFISERING AV OMRÅDER UAKTUELLE FO R OPPDYRKING
INNENFOR VERNEOMRÅDE T
Fredningsforskr iftens kapittel V, punkt 5 sier at fredningen ikke er til hinder for:

« oppdyrking, herunder også anlegg av enkle traktorveier ut til nydyrkingsarealene, etter en
samlet plan for hele om rådet anbefalt av landbruksmyndighetene dersom dette ikke
medfører vesentlige skader eller ulemper som strider mot verneformålet » .

En slik helhetlig samlet plan har fram til revisjonsarbeidet i 2017/18 ikke vært på plass.
Som en oppfølging av første hør ingsrunde til ny forvaltningsplan i mars 2017 har FESTE
NordØst as og Tolga kommune (administrasjonen og landbrukskontoret) i dialog med
grunneier n e med landbrukseiendom i Hodalen utarbeidet en l andskapsanalyse for å på plass
en samlet plan for mulig nydyrking i landskapsvernområdet som en viktig del av oppdatert
forvaltningsplan.
Landskapsanalysen er lagt inn i sin helhet fra side 18 . For bedre lesbarhet og bedre
detaljnivå finnes dokumentet elektronisk.

Arealene som kan være aktuelle for oppdyrking må ikke berøre vesentlige kvartærgeologiske
formelementer eller framstå som landskapsmessig skjemmende i henhold til formålet med
vernet.

Den tekniske delen av landskapsanalysen består av GIS - analyser for identifisering av
aktuelle og uaktuelle områder fo r nydyrking. Forutsetningene for klassifiseringen er gitt av
Tolga kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Gitte forutsetninger for uaktuelle områder for nydyrking er:
• Eksisterende dyrka mark
• Myr
• Vann med 6m buffer
• Hyttetomter med 5m buffer
• Kulturminner med 5m buffer
• Eskere, andre kvartærgeologiske formelementer og bratte områder med 5m buffer.

Som bratte områder regnes områder med helning 1:8 eller brattere .
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Arealer det kan tillates nydyrking på vu r dert i forhold til verneformålet framst år som merket
med grå farge («ikke vern mot dyrking») på kartene.

Eventuelle søknader om nydy rking innenfor disse områdene skal også vurderes i forhold til
andre relevante momenter og vilkår :

Landbruksfaglige forhold og regelverk .
Eiendomsforhold, eventuelt arrondering. Det enkelte område definert i
landskapsanalysen som aktuelt for nydyrking består av fra 1 og opp til 5 - 6
grunneiere .
Før nydyrkingsarbeid tar til skal det tegnes ut egne polygoner for hvert
dyrkingsområde for nøyaktig avgrensning .
E vt behov for å anlegge veier til dyrkingsområdet.
Buffersone for oppdyrking mot vann og vassdrag er satt til minimum 6 m, men behov
for større buffersone skal vurderes i den enkelte sak.
Myr . Nydyrking av myr er uheldig, sett i et klimaperspektiv. Drenerin g fører til
senkning av grunnvannstanden, noe som fører til nedbryting av torv. Oppdyrking og
vending av torv fører også til nedbryting. Når torv brytes ned frigjøres CO2 til
atmosfæren, hvilket er negativt i klimasammenheng. Dette gjelder spesielt myr, hv or
CO2 - en i utgangspunktet ville blitt lagret i lang tid fremover, siden myr er en
karbonlagrer. Flere av områdene merket «ikke vern mot dyrking» inneholder
varierende grad av myr.
K ulturminner. Nydyrking m å ikke ødelegge eller skade kulturminner som måtte
befinne seg i området.
Potensielle områder for Svartkurle. Det vises til rapport «Registrering av svartkurle i
Hodalen landskapsvernområde 2018 » ( se pkt 1.2.4 ) . Det ble ikke påvist svartkurle i
området, men rapporten anbefaler at 6 områder ( for detaljer, se rapporten) med
potensielle forekomster av svartkurle på grunn av kalkinnhold m.v. bør overvåkes.

I og med at arten ikke ble påvist i 2018 følger det ingen formelle krav om videre
overvåkning eller restriksjoner vedrørende mulige forekomster av svartkur le.
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5.1.10 VEDLIKEHOLD AV EKSIS TERENDE BYGNINGER, A NLEGG OG
SKOGSVEIER - KAPITTEL V, PUNKT 6

Generelt:
a) Eksi s terende bygninger og bygningenes areal har utgangspunkt i status ved

opprettelsen av verneområdet. Det påligger tiltakshaver å fremlegge dokument asjon
om bygningenes status pr 1. januar 1990.

b) Ved all bygge - og anleggsaktivitet i verneområdet skal det sikres at aktiviteten ikke
berører kvartærgeologiske formelementer og at bygninger og konstruksjoner ikke får
en land skapsmessig skjemmende eller svært synlig lokalisering.

c) Det vil kunne foretas gjenoppbygging av bygninger etter brann og naturskader til
samme størrelse og funksjon etter fredningsforskriften . Landskapsmessige hensyn
skal i stor grad vektlegges ved gjenop pbygging . Særlig gjelder dette hytter/bygninger
som ligger ute på tanger eller innenfor 100 - meterssonen fra vannet .

d) Videre skal aktiviteten være innenfor Plan - og bygningslovens bestemmelser og det
som følger av denne .

e) Fylkesvei 26 (Hodalsveien) er ytre begrens ning for verneområdet i øst i ca 8,5 km
lengde. Den ytre grensa for verneområdet er definert til 12,5 m eter fra midtlinjen av
fylkesveien , og verneforskrift og forvaltningsplan vil derved ikke legge begrensninger
som hindrer normal drift, vedlikehold og utbedringer av veien.

f) Tilsvarende er Letningsliveien ytre begrensning for verneområdet i ves t. Her er
grensa til landskapsvernområdet define rt til 10 meter fra veiens midtlinje.
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Fritidsboliger/ Seter eiendommer som brukes som fritidsbolig:
a) Det er adgang til standardheving og utvidelser av eksisterende bygg til maksimalt det

dobbelte areal av byggets areal ved opprettelsen av landskapsvernområdet 1/1 - 1990.
Det påligger tiltakshaver å fremlegge dokumentasjon om bygningenes status pr 1.
januar 1990. Maksimalt bebygd areal på hovedhytta skal dog ikke overstige 100 m2
BYA (bebygd areal) , og totalt bebygd areal på tomta skal ikke overstige 150 m2 BYA.
I tillegg gjelder bestemmelsene i gjeldene kommuneplans arealdel.

b) Nye bygninger, med utgangspunkt i eksisterende bygg ved opprettelsen av
landskapsvernområdet 1 /1 - 1990, vil bare kunne oppføre s ved at
forvaltningsmyndigheten gir dispensasjon fra verneforskriften i henhold til unntakene
som listes opp i fredningsforskriftens kapittel VII . Se pkt 5.1. 1 2 .

Setrer som er i aktiv landbruksdrift:
a) Det er adgang til standardheving og utvidelser av seterstue til maksimalt det dobbelte

areal av byggets areal ved opprettelsen av landskapsvernområdet 1/1 - 1990. Det
påligger tiltakshaver å fremlegge dokumentasjon om bygningenes status pr 1. januar
1990. Maksimalt bebygd areal på seterhuset skal ikke overs tige 100 m2 BYA.

b) Standardheving og utvidelser av nødvendige driftsbygninger som inngår i aktivt
landbruk kan tillates når det te ikke kommer i strid med verneformålet.

c) Nye bygninger til landbruksformål kan tillates oppført dersom tiltaket og tiltakets
omfa ng kan begrunnes med et konkret driftsrelatert behov i hvert enkelt tilfelle, og at
tiltaket ikke kommer i konflikt med verneformålet.

Utmarksbebyggelse :
a. Det er ønskelig å ta vare på utmarksbeb yggelse som løer, buer og naust som en

viktig del av kulturlan dskapet. Vedlikehold skjer i samsvar med plan - og
bygningsloven. Vedlikehold omfatter ikke om bygging eller utviding. Løer, buer og
naust tillates merket med skilt og qr - koder.

b. Kultur - og fornminner langs Storsjøens østre del mot Trangdalen ligger spesielt godt
til rette for formidling. Forvaltningsplanen er ikke til hinder for skilting, oppføring av
informasjonstavler og qr - merking i forbindelse med disse.

Utmarksbeitegjerder:
a) Utmarksbeitegjerder kan etableres i verneområdet. Slike gjerder er et søknadspliktig

tiltak etter plan - og bygningsloven .

Skogsveier/veier til setrer og hytter:
a) V edlikehold av eksisterende veger innenfor verneområdet vil kunne utføres direkte

med hjemmel i kapittel V, punkt 6. Dette gjelder tiltak som planering og høvling av
vegbanen, påkjøring av masse, reparasjoner i forbindelse med utgravinger og
utrasinger og nødvendig opptak av grøfter .

b) Nye veier, o mlegging av vei traséer eller standardheving som medfører økt
vegbredde, endrede kurvatur - og stigningsforhold m. v. vil bare kunne utføres ved at
forvaltningsmyndigheten gir dispensasjon fra verneforskriften i henhold til unntakene
som listes opp i fredningsforskriftens kapittel VII. Se pkt 5.1. 1 2 .
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Gamle ferdselsveier og stier innenfor landskapsvernområdet :
a) Grunneier k an uten søknad foreta rydding av vegetasjon , vedlikeholde klopper/bruer

over bekker m.v. samt merke gamle ferdselsveier og stier i området. Det presiseres at
vedlikeholdet ikke skal føre til standardheving av ferdselsveien/ stien.

5.1.11 SKJØTSELSTILTAK - KAPITTEL VI

Det vurderes å ikke å være behov for spesielle skjøtselstiltak for å opprettholde
verneverdiene eller tiltak for å fremme formålet med v ernet i landskapsvernområdet
forvaltningsplanperioden 2019 - 2028 . Behovet for slike tiltak skal løpende vurderes av
forvaltningsmyndigheten.

5.1.12 UNNTAK FRA VERN EFORS KRIFTEN E - KAPITTEL VII

Fredningsforskriftens kapittel VII

Forvaltning smyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriftene når formålet med vernet
krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig
betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

Dette omhandler spesielle tiltak utover det som konkret framgår av fredningsforskriften s
kapittel V og forvaltningsplanen, og som det må søkes spesielt om tillatelse til.

Det følger av overgangsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 77 at den generelle
dispe nsasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 også gjelder for eldre vernevedtak
slik som vernet av Hodalen Landskapsvernområde.

Dette medfører at søknader om tiltak som ikke omfattes av de spesifiserte
d ispensasjonsbestemmelsene i fredningsforskriftens kapittel V må vurdere s etter
naturmangfoldloven § 48 og de miljørettslige prinsippene i §§ 8 - 12 i loven.

I naturmangfoldloven § 48 heter det derimot at forvaltningsmynd igheten kan gjøre unntak fra
et vernevedtak dersom :
Alt. 1 det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke

verneverdiene nevneverdig, eller
Alt. 2 sikkerhetshensyn gjør det nødvendig, eller
Alt. 2 hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig

Vedrørende alternativ 1:
Dispensasjon etter § 48 f ørste alternativ omfatter tiltak som er forenlig med verneformål og
verneverdier i det aktuelle området. Dispensasjonsbestemmelsen er i utgangspunktet
ment for uforutsette tilfeller eller spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert ved
opprettelsen av verneområdet, i første rekke bagatellmessige inngrep eller forbigående
forstyrrelser. § 48 første alternativ dekker tilfeller hvor verneformålet og verneverdiene tåler
enkeltstående avvik fra vernebestemmelsene. Dispensasjon er til vitenskapelige formål som
er nevnt her i fredningsforskriftens kapittel VII skal vurderes etter dette alternativet.
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Vedrørende alternativ 2:
Vilkåret for dispensasjon er at det foreligger et sikkerhetshensyn. I tille gg er det et vilkår at
tiltaket er nødvendig. Med sikkerhetshensyn siktes det blant annet til sikkerh et for liv og
helse, smittsomme sykdommer fra dyr og sikkerhet mot omfattende og direkte skade på
eiendom.

Vedrørende alternativ 3:
Hovedvilkåret for å gi dispensasjon her er at det fore ligger en vesentlig samfunnsinteresse. I
tillegg er det et vilkår at tiltaket er nødvendig . Med vesentlig samfunnsinteres se r menes
tungtveiende hensyn av nasjonal betydni ng. Dette kan være for eksempel viktige
kommunikasjonsa nlegg som flyplasser, jernbaner eller større s amferdselsprosjekter. Saker
som har stor lokal interesse e ller regional betydning er ikke tilstrekkelig som grunnlag for
dispensasjon etter denne bestemmelsen .
Det vises for øvrig til utdypende veiledning gitt i Miljødirektoratets «Rundskriv om forvaltning
av verneforskrifter M106 - 2014».

5.1.13 FORVALTNINGSMYNDIGHE TEN - KAPITTEL VII I

Med hjemmel i Miljøverndepartementets brev av 25. juni 1998, jf. kgl. res. av 25. oktober 1996,
vedtok Direktoratet for naturforvaltning 11. desember 2002 at forva ltningsmyndigheten for
Hodalen L andskapsvernområde er delegert til Tolga kommune fra 1. mars 2003.

6. OPPMERKING OG INFORMASJON

6 .1 GRENSEMERKING

Status
Landskapsv ernområdet er grensemerket ved nedsetting av offisielle grensemerker i
aluminium med påskrift en ”Miljøverndepartementet. Verneområde”. Grensemerkingen ble
utført i 1991. Det er satt ned i alt 11 grensemerker, i knekkpunktene på grensa og der grensa
krysser vei eller vassdrag.

Der grensa for la ndskapsvernområdet går langs vei er grensa definert til å gå 12.5 meter fra
mi dtlinjen på fylkesvei 26 (Hodalsveien ) på østsida og 10 meter fra vegens midtlinje for
privat vei Letningsliveien på vestsida av sjøene .

Tiltak
Det skal holdes regelmessig kontroll med at grensemerkingen er intakt. Dette skal utføres av
oppsynet, minimum én gang pr. år. Eventuelle mangler meddeles forvaltningsmyndigheten,
og supplerende grensemerking skal utføres så raskt som mulig.

04.09.2 018 ble det foretatt i nspeksjon av og utført koordinatfesting av grensemerker,
landskapsvernområdeskilter og infotavler (ref fredningsforskriftens kap II , siste del ).
Oppdraget ble utført av representant fra SNO , Ole Vangen, oppmålingsansvarlig i Tolga
kommune , Per Urseth og Kjetil Brodal, saksbehandler for miljøsaker i Tolga kommune. Alle

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M106/M106.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M106/M106.pdf
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de 11 grensemerkene fra 1991 ble funnet . Et av merkene var så my e skadet at det måtte
byttes ut, og et nytt grensemerke merket «matrikkelmyndighet» ble slått ned tett inntil det
ødelagte merket . Det gjelder merket på sør - østre knekkpunkt ved fylkesvei 26.

Offisielt grensemerke , informasjonstavle og landskapsvernområdeskilt

6 .2 INFORMASJONSMERKING

Status
Samtidig med at grensemerkingen ble gjort i 1991, ble det også satt opp standard landskaps -
vern e omr ådeskilter i grenselinja eller like ved grensa på steder de r det var naturlig at en
krysser grensa eller nærmet seg landskapsvernområdet. I praksis er dette ved veger og stier
i området. Det er satt opp i alt 5 slike ski lter i området.

Ved inspeksjonsrunden 04.09.2018 ble det besluttet av SNO å sette opp et slikt skilt i tillegg
der traktorvei går inn i verneområdet ved knekkpunkt øst for Letningsvollan (S3, se kart og
koordinatfesting i pkt 6.4 ) . Antall landskapsvernomr ådeskilter skal derved være 6, m en 2 stk
mangler pr januar 2019.

Tiltak
Det skal holdes regelmessig kontroll med at skiltingen er intakt. Dette skal utføres av opp -
synet, minimum én gang pr. år. Eventuelle mangler meddeles forvaltningsmyndigheten, og
erstattes så raskt som mulig. Eventuelt behov for supplerende skilting skal også utføres så
raskt som mulig. De to manglende landskapsvernområdeskiltene vil bli satt opp innen
utgangen av sommeren 2019. Ansvar SNO.

6.3 INFORMASJONSPLAKATER

Status
Sommeren 1998 ble det sat t opp informasjonstavler på 4 steder ved landskapsv ernområdet .
På hvert sted er det satt opp to informasjonstavler i trykkimpregnert virke i vinkel, påmontert
hver sin informasjonsplakat med størrelse 50x70 cm. Selve plakaten er trykket på en
værbestandig 10 mm plate av hardt plastmateriale. Den ene plakaten gir generell
informasjon om avsmeltingshistorien etter siste istid i Nord - Østerdal, og er satt opp i alle de
kvartærgeologiske verneområdene i regionen. Den andre plakaten omhandler Hoda len
land skapsvernområde spesielt. Den gir blant annet informasjon om verneverdiene i området,
hvilke bestemmelser som gjelder og har et kart som viser utstrekningen av
landskapsvern området. De 4 i nformasjonsplakatene ble byttet ut med nye i 2010 pga
betyde lig solbleking .
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Tiltak
Det skal holdes regelmessig kontroll med at informasjonstavlene er intakte. Dette skal
utføres av oppsynet, minimum én gang pr. år. Eventuelle mangle r eller behov for
supplerende informasjon meddeles forvaltningsmyndighe ten, og effektueres så raskt som
mulig.

6.4 KART MED KOORDINATFESTET PLASSERING AV OFFISIELLE
GRENSEMERKER, LANDSKAPSVERNOMRÅDESKILTER OG
INFORMASJONSPLAKATER



3 1
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7. OPPSYN
Viktige oppgaver for oppsynet er å:

- påse at fredningsbestemmelsene overholdes og, i den gr ad det er mulig, informere
besø kende om verneområdene og de bestemmelsene som gjelder.

- føre kontroll med at gitte dispensasjoner og tillatelser i henhold til frednings -
bestemmel sene blir utført i overensstemmelse med forutsetningene.

- påse at grenseme rker, oppslag og skilt er i orden og sørge for at eventuelle mangler blir
utbedret.

- påse at det ikk e blir liggende avfall som virker skjemmende i området . I rimelig
utstrekning skal det foretas rydding av slikt, hvis ikke rette vedkommen de selv kan
påleg ge s å gjøre det.

- være miljøvernmyndighetenes lokale kontaktperson (er) og i nødvendig utstrekning bistå
disse under befaringer.

- rapportere overtredelser av verneforskriften så hurtig som mulig.
- levere å rsrapport .

Tiltak
Oppsynet i Hodalen landskapsvernområde utføres av Statens naturoppsyn (SNO) og Tolga
kommune i henhold til avtale . Det er SNO som påser at grensemerker, oppslag og skilt er i
orden og sørger for at eventuelle mangler blir utbedret i samarbeid med Tolga kommune.
SNO rapporterer alle observerte u regelmessigheter i verneområdet til kommunen. Etter
avtale om arbeidsfordeling skal Tolga kommune og SNO føre kontroll med at gitte
dispensasjoner og tillatelser i henhold til vernebestemmelsene blir utført i overensstemmelse
med forutsetningene. SNO skal utføre oppsyn i landskapsvernområdet minimum en gang pr
kalender år og oppsynet skal dokumenteres med en årlig rapport til Tolga kommune.

Tolga kommune skal utføre oppsyn i landskapsvernområdet minimum to ganger pr
kalender år .

Pålegg i forhold til og eventuell anmeldelse av brudd på vernebestemmelsene vurderes i det
enkelte tilfelle.
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8. SAKSBEHANDLINGSRUTIN ER FOR SØKNADER OM
AKTIVITETER OG TILTA K INNENFOR
LANDSKAPSVERNOMRÅDET

a) Tolga kommune er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.
b) Alle som planlegger tiltak og aktiviteter innenfor landskapsvernområdet plikter å sette

seg inn i gjeldende regelverk før iverksetting. I tillegg til behandling etter
f redningsforskrift og forvaltningsplan, vil det i tillegg i de fleste saker også være
nød vendig å behandle søknadene etter annet lovverk.

c) Tolga kommune skal veilede og svare på spørsmål om hvordan bestemmelsene i
regelverket skal forstås.

d) Alle s øknad er om aktiviteter eller tiltak i landskapsvernområdet skal sendes til Tolga
kommune. Dette gjelder aktiviteter og tiltak som alle tekniske inngrep i landskapet,
graving, gjerding, anlegg o g faste innretninger, byggetiltak , nydyrking, motorferdsel i
utmark m.v. Opplistingen er ikke uttømmende.

e) Den enkelte søknad skal først alltid behandles i forhold til bestemmelsene i
F redningsforskrift for Hodalen landskapsvernområde og Forvaltningsplanen for
landskapsvernområdet , samt etter Naturmangfoldloven og Forvaltningsloven . Det
vise s for øvrig her til Miljødirektoratets rundskriv om forvaltning av verneforskrifter
M106 - 2014.

f) I henhold til Tolga kommunes gjeldende delegeringsreglement er myndighet i
vernesaker delegert til Utvalg for vernesaker (=formannskapet ).

g) Blir søknaden godkjent i henhold vernebestemmelsene i Utvalg for vernesaker, går
saken vi dere til behandling etter Plan - og bygningslovens bes temmelser hvor endelig
vedtak med eventuelle vilkår fattes.

h) Nydyrking skal også godkjennes etter Jordloven.
i) Det må påregnes en saksbehandli n gstid på 6 uker for behandling etter

vernebestemmelsene . I till egg kommer behandling etter P lan - og bygningslov en og
eventuelt Jordloven.
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9 . F REDNINGSFORSKRIFTEN

Fredningsforskrift for Hodalen landskapsvernområde,
Tolga kommune i Hedmark fylke

I
I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jfr. §§ 6 og 7 og § 21, § 22 og § 23 er et
område i Hodalen i Tolga kommune, Hedmark fylke vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av
22. desember 1989 under betegnelsen "Hodalen landskapsverno mråde".

II
Det vernede området berører følgende gnr./bnr.: 34/6, 65/1, 65/3, 65/5, 65/6, 65/9, 65/14, 16,
65/15, 65/17, 43, 65/18, 65/20, 65/21, 65/26, 65/28 * , 65/33, 65/34, 65/37, 65/39, 65/42, 65/50,
65/53, 66/1, 66/2, 66/3, 66/5, 66/6, 66/7, 66/9, 66/1 0, 11, 66/13, 66/14, 66/19, 66/25, 66/29, 66/34,
66/38, 66/40, 66/41, 58, 66/44, 66/46, 66/47, 66/51, 66/54, 66/60, 66/63, 66/71, 66/77, 66/85, 68/1,
69/1, 70/1, 70/2, 70/3, 70/12.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 10,5 km2.

Grensene for landsk apsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert
Miljøverndepartementet november 1989. Kartet og verneforskriftene oppbevares i Tolga kommune,
hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyak tige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka der de går over land og
knekkpunktene bør koordinatfestes.

III
Formålet med vernet er å bevare et særpreget landskap der kvartærgeologiske formelementer utgjør
en vesentlig del av landskapets eg enart.

IV
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig, herunder
uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, oppføring av bygninger, anlegg eller and re faste
innretninger, framføring av veger eller luftledninger, ulike former for gravevirksomhet og
henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et
tiltak må anses å ville endre landskapets art eller karak ter vesentlig.

2. Hensetting av campingvogner utenfor arealer som er spesielt avsatt til formålet er forbudt.

V
Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1. gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings - , ambulanse - , politi - ,
brannve rn - , oppsyns - , skjøtsels - og forvaltningsøyemed

2. skogkulturarbeider, skogskjøtsel og hogst i henhold til gjeldende bestemmelser i særlover og i
forskrifter gitt i medhold av disse
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3. motorisert ferdsel i henhold til lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdr ag og kommunale
forskrifter til denne

4. drift av eksisterende jordbruksarealer, herunder vedlikehold av grøfter og vedlikehold og
oppføring av gjerder

5. oppdyrking, herunder også anlegg av enkle traktorveier ut til nydyrkingsarealene, etter en
samlet plan for hele området anbefalt av landbruksmyndighetene dersom dette ikke medfører
vesentlige skader eller ulemper som strider mot verneformålet

6. vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg samt vedlikehold av skogsveier uten
standardhevning.

VI
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides en skjøtselplan som skal inneholde
nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VII
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriftene når formålet med vernet krever det,
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med v ernet.

VIII
Forvaltningen av verneforskriftene tillegges Fylkesmannen i Hedmark. **

IX
Forskriften trer i kraft straks.

* I etterkant av vernevedtaket har det framkommet at eiendommen gnr. 65 bnr. 28 ikke blir berørt av
vernet.

** Med hjemmel i Miljøvern departementets brev av 25. juni 1998, jf. kgl. res. av 25. oktober 1996,
vedtok Direktoratet for naturforvaltning 11. desember 2002 at forvaltningsmyndigheten for Hodalen
landskapsvernområde er delegert til Tolga kommune fra 1. mars 2003.
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10 . O PP SUMMERING AV KONKRETE TILTAK SOM SKAL
UTFØRES I FORVALTNINGPLANPERIODEN 2019 - 2028

1. 2 stk l andskapsvernområdeskilter som manglet ved inspeksjon høsten 2018 vil bli satt
opp igjen innen utgangen av sommeren 2019. Ansvar SNO .

2. I dialog med Fylkesmannen i Innl andets Miljøvernavdeling gjennomgå og justere
grensene for landskapsvernområdet der de framstår som unøyaktige på digitale kart.
Noen eksempler:

Ved det verneområdets sør - vestre knekkpunktet ble det avdekket et avvik ved
inspeksjonen september 2018 . Det finnes ikke noe grensemerke på sørsiden av Hola
elv . Skulle korrekt grenselinje gå direkte mellom grensemerkene P10 og P11?

P10

P11
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3. Statens Naturoppsyn (SNO) utfører minimum en gang pr kalenderår oppsyn i
H odalen Landskapsvernområde. SNO skal påse at grensemerker, infotavler og skilt
er i orden og sørger for at eventuelle mangler blir utbedret i samarbeid med Tolga
kommune. SNO rapporterer alle observerte uregelmessigheter i verneområdet til
Tolga kommune og eventuelle pålegg i forhold til og anmeldelse av brudd på
vernebestemmelsene vurderes i det enkelte tilfelle. SNO dokumenterer oppsyn med
en årlig, skriftlig rapport til Tolga kommune. Se for øvrig pkt 7 .

4. Tolga kommun e utfører minimum to ganger pr kalenderår oppsyn i Hodalen
Landskapsvernområde. Oppgaver for oppsynet, se pkt 7 i denne planen .

5. Forvaltningsplanen forutsettes revidert i 2027 eller tidligere ved behov.

11 . S ENTRALE DOKUMENTER TILKNYTTET
FORVALTNINGSPLANEN

Landskapsanalysen 2018 - Vurderinger av området med utgangspunkt i
verneformålet. Klassifisering av områder uaktuelle for oppdyrking i fullformat (20 MB)
Registrering av Svartkurle i Hodalen Landskapsvernområde 2018 (Per M. Langøien
31.10.2018) (1,8 MB)
Forvaltningsplan 2003 - 2012


