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Koltjønndalen naturreservat - tillatelse til gjennomføring av
idrettsarrangement 2021 - Meråker til topps

Vi viser til søknad datert 23. juli 2017 der det søkes om dispensasjon fra vernebestemmelsene for
Koltjønndalen naturreservat for gjennomføring av idrettsarrangementet Meråker Mountain
Challenge 31. juli 2021.

Vedtak
Med hjemmel i Forskrift om vern av Koltjønndalen naturreservat, fastsatt ved Kongelig
resolusjon av 16. desember 2011 har Statsforvalteren i Nord-Trøndelag fattet følgende
vedtak: Med hjemmel i verneforskriftens § 7, punkt 1, gis Meråker til Topps v/Hilde Jønsson
tillatelse til:
• At løpere som deltar i Meråker Mountain Challenge kan passere gjennom
Koltjønndalen naturreservat.
• Dispensasjonen gjelder 31. juli 2021.
• Traséen kan merkes, men eventuell merking skal fjernes umiddelbart etter at løpet er
ferdig og senest innen 8. august 2021.
• All aktivitet skal foregå til fots.
• Ferdselen skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Søknaden
Arrangementet pågår lørdag 31. juli i år. Fjelløpet Meråker Mountain Challenge passerer i
Koltjønndalen naturreservat og det søkes om begrenset bruk av verneområdet i forbindelse med
løpet. I tillegg kommer det til å være noe hjelpepersonell som er med i løypa. Det vil ikke være snakk
om annen ferdsel enn den som skjer til fots.
NB. Statsforvalteren ber om at fremtidige søknader blir innsendt i god tid før arrangementet.
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Områdebeskrivelse
Koltjønndalen er en markant fjelldal, med kompakt granbestand i nederste del, og våtmarksog
myrmosaikk innover, omgitt av høye, markante fjelltopper av til dels alpin karakter som
f.eks. Kjølhaugan helt nord i naturreservatet. Arealet rund østre del av Fjergen er en mosaikk
av trebestand og myr, omgitt av rolige fjell. I kjerneområdene er det tung, kompakt gammel
skog av gran, med ganske stort innslag av trær i antatt alder 2 – 300 år. Skogen er flere
steder i naturreservatet påvirket av gamle plukkhogster. Kjerneområdene ligger i den nordre
og østre del av området.
Hjemmelsgrunnlag
Koltjønndalen naturreservat ble første gang vernet den 14. desember 1984, senere utvidet
ved kongelig resolusjon den 16. desember 2011. Formålet med naturreservatet er å verne et
lite påvirket område med gammel naturskog under naturlig dynamikk, våtmarksområder og
myrområder i mosaikk med skog. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter
og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for naturmangfold. Blant
skogtypene i området er kompakt gammel granskog, furuskog med innslag av svært gamle
trær, samt innslag av rike skogtyper og sumpskog. Formålet omfatter også bevaring av det
samiske naturgrunnlaget.
Verneforskriften for naturreservatet åpner i § 7, punkt 1 opp for at det etter søknad kan gis
dispensasjon fra vernebestemmelsene for avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter
nevnt i verneforskriftens § 3, punkt 4, herunder idrettsarrangement som f.eks. Meråker
Mountain Challenge.
Statsforvalterens vurdering
Kongelig resolusjon av 16. desember 2011 gir ingen konkrete retningslinjer for hvordan slike
søknader skal behandles. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (nå Statsforvalteren i Trøndelag) har
utarbeidet forvaltningsplan for Koltjønndalen naturreservat, der det slås fast at det kan søkes om
avgrenset bruk av naturreservatet til bl.a. idrettsarrangement.
I følge naturmangfoldlovens (Nml) § 7 skal prinsippene i §§ 8 – 12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Søker påpeker at all aktivitet i
naturreservatet skal foregå til fots. Antall personer har i tidligere år vært ca. 50 deltagere,
samt hjelpepersonell som er med i løypa. Statsforvalteren konkluderer med at dette er en
begrenset bruk av naturreservatet og godt innenfor rammen av hva som kan tillates av
idrettsarrangement.
All den tid all aktivitet foregår til fots med et begrenset antall deltagere vil ikke aktiviteten
være i strid med verneformålet eller påvirke naturverdiene negativt. All ferdsel til fots er i
utgangspunktet tillatt i naturreservatet. Det er kun når ferdselen er en del av et arrangement,
herunder idrettsarrangement, at det kreves dispensasjon fra vernebestemmelsene.
Tilsvarende aktivitet ville kunne blitt gjennomført uten dispensasjon hvis den ikke hadde vært
organisert som et arrangement. Det er vesentlig for Statsforvalteren at det ikke blir benyttet
motoriserte kjøretøy innenfor naturreservatet i forbindelse med arrangementet.
Bevaring av det samiske naturgrunnlaget er en del av formålet med naturreservatet.
Området er en del av Færen reinbeitedistrikt. Kalvingsperioden er over for reindriften, slik at
forstyrrelser opp mot kalvingsperioden for reindriften unngås. Med det antall deltagere som i
tidligere år har deltatt vil ikke arrangementet, etter Statsforvalterens vurdering, påvirke områdets
verdi som naturgrunnlag for reindriften negativt.
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Statsforvalteren anser kravet om kunnskapsgrunnlag i Nml. § 8 som oppfylt
gjennom verneplanprosessen, tidligere erfaringer med arrangementet, tidspunkt for
arrangementet i henhold til søknaden m.v. Føre-var-prinsippet kommer i all hovedsak til
anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, jf.
naturmangfoldloven § 9. Aktiviteten i Meråker er spesiell, og faren for presedens er
forholdsvis liten. Med bakgrunn i dette tillegges § 9 liten vekt i denne saken.
Samlet belastning tillegges ikke stor vekt på nåværende tidspunkt, men vil kunne tillegges vekt i
fremtidige dispensasjoner hvis aktiviteten øker og endrer til en form som er i strid med
verneformålet og påvirker naturverdiene negativt.
Hvis den aktiviteten medfører miljøforringelse av naturreservatet skal kostnadene med retting
og/eller tilbakeførelse bæres av tiltakshaver (Jf. Nml. § 11). Med bakgrunn i at all aktivitet er
til fots tillegges Nml. § 12 liten vekt.
Klageadgang
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal
stiles til Miljødirektoratet, 7485 Trondheim, og sendes Statsforvalteren i Trøndelag, 7734
Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.
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