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Informasjon om forbud mot å kjøre båt i Atnsjøen innenfor 
reservatgrensen til Atnsjømyrene naturreservat 

Statsforvalteren i Innlandet har blitt gjort oppmerksom på at det er vanskelig for folk som kjører 
med båt på Atnsjøen å vite hvor reservatgrensa til Atnsjømyrene naturreservat ligger.  
 
For å unngå at det i framtiden er usikkerhet rundt hvor reservatgrensa i Atnsjøen går, ønsker vi å gi 
dere som har fiskeinteresser og som kjører med båt på Atnsjøen informasjon om grensa til 
Atnsjømyrene naturreservat. 
 
På kartet side to ser dere Atnsjømyrene naturreservat skravert i rødt. Ifølge verneforskrift for 
Atnsjømyrene naturreservat er motorferdsel til lands og til vanns forbudt (jf.§ 3 nr. 4). For at dere 
som benytter motorbåt skal ha mulighet til å se hvor på Atnsjøen det er forbudt å kjøre, vil det bli 
plassert ut to bøyer nær strandsona på begge sider av Atnsjøen.  Bøyene er markert med to blå 
prikker på kartet side to.    
 
Vi ønsker å understreke at det er lov med fiske fra båt innenfor reservatgrensa, men da uten bruk av 
motorkraft (kun padle/ro). 
 
Statsforvalteren ber dere som er mottakere av dette brevet, om å videresende informasjonen til de 
som er medlemmer i foreningen deres og som forventes å ha motorbåtinteresser i Atnsjøen.    
 
Ved ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med Marie-Louise Olsen tlf.: 61 26 60 76.  
 
Med hilsen 
 
Vebjørn Knarrum (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Marie-Louise Olsen 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Rødt skravert område = utsnitt av Atnsjømyrene naturreservat, innenfor dette området er 
motorisert ferdsel forbudt. To blå prikker = der det vil bli satt ut to bøyer for å markere 
reservatgrensa.  
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Mottakerliste: 
 
Atnelien Grunneierforening 
Ole Anton Brænd 
Jo Øvergaard 
Fron Atnedals bygdealmenning 
Sollia fjellstyre 
Holtet v/Geir Tønnesen 
Mathiesen Atna as 
Nord-Atndalen Utmarkslag 
Arve Øyen 
Statskog, Sætersfeltet 
Atndalen Utmarksområde 
Øverdalen Grunneierlag 
Terje Hoffstad 
For 10 særrettshavere v/ Ole Anton Brænd 

 
Kopi til: 
 
Folldal kommune 
Stor-Elvdal kommune 
Sør-Fron kommune 
Statens naturoppsyn (SNO lokalt) 


