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Høringsuttalelse om forvaltningsplan om Litlvatnet naturreservat

Viser til høringsbrev om forvaltningsplanen om Litlvatnet naturreservat.
Reservat som bare er på noen få hundre dekar er ømfintlig fra påvirkning utenfor 
grensene. Vi mener derfor at også påvirkning utenfra reservatet må få en større plass 
forvaltningsplanen. Derfor mener vi at det er meget positivt at man tar med § 49 i 
naturmangfoldloven om virksomhet utenfor verneområder som kan ha innvirkning på 
verneverdien. Vi mener at for et så lite verneområde må man praktisere dette strengt. 
Man skriver i høringsutkastet at man skal arbeide for at det skal bli god økologisk 
tilstand etter vanndirektivets klassifisering av vannforekomster. Vi mener at man i et 
verneområde må streve høyere enn hva som er minimumskravet i internasjonale 
direktiver. Vi mener derfor at man må se til å få opp tilstanden fra moderat til svært 
god økologisk tilstand. I øvrig er vi enige i de bevaringsmål som man har satt og 
mener at det burde videreføres i den endelige forvaltningsplanen.
Man skriver at fremmede arter ikke skal forekomme i reservatet og at en art som er et 
problem er platanlønn. Man skriver at SNO har fjernet platanlønn fra reservatet, men 
at det er individer utenfor grensen som sprer seg inn i reservatet. Vi tviler på at 
platanlønnene har en verdi for grunneieren som norske treslag ikke kan fylle. Vi 
mener derfor at man må gå i dialog med grunneieren for å få dem fjernet istedenfor å 
rydde opp planter i reservatet når de sprer seg. 

Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges 
Jeger og Fiskerforbund i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening 
Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag, 
Syklistenes Landsforening og Trondhjems Turistforening.
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