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1. Oppsynsaktivitet: kontroll/tilsyn,
informasjon mv
Oppsyn i naturreservatet har i år som
tidligere år vært rettet mot verneverdiene.
Aktiviteten har vært kontroll av
motorferdsel, kontroll av vernereglene,
oppfølgning av dispensasjoner gitt av
forvaltningsmyndighet og informasjon til
brukerne av området.
SNO har ikke avdekket ureglementerte
hendelser av betydning inneværende år.

Anbefalte oppfølgingspunkter neste år
Ingen spesielle oppfølgningspunkter
foreslås.

2. Utkvittering av bestilte tiltak 2016
Forvaltningstyret bestilte ulike tjenester av
SNO i 2015. Dette kommer frem av
bestillingsdialogskjema B og C.
Registrere og kartfeste rovfugllokaliteter,
hekkeplasser for sårbare fugler og
spillplasser for skogsfugl. Følge opp
fiskeørnreir.
Fiskeørnreiret og fiskeørna ved Buvatn er
fulgt opp, og den ser ut til å trives. I tillegg
er det registrert 3 reir til i eller tilknytning
verneområdet.

Enkelte løveskilt mister klistremerket. Nye skilt vil
bli å sette opp i 2017.

Kort om aktivitet
Hovedtyngden på arbeidet har vært å følge
opp dispensasjonene som er gitt. Det har
da i hovedsak dreid seg om dispensasjoner
på løypekjøring og generelt transport med
snøscooter. I tillegg har det vært en del
befaringer knyttet til tiltak, tiltak som er
under utførelse og tiltak som ønskes inn i
bestillingsdialogen.
Utviklingstrekk/utfordringer
Generelt kan det sies at selvjustisen er god
og oppsynet har god kontakt med
løypekjørere som melder fra hvis de ser
ureglementert kjøring.

Strandemyrene, et av områdene hvor fiskeørna
hekker.

Registrere forekomst av evt. andre fremmede
arter og kulturminner/kulturobjekt.
Det er ikke registrert noen fremmede arter eller
kulturminner denne sesongen.

Oppfølging av forsøpling, innmeldt og
egne observasjoner
Ingen innmelde observasjoner eller
egenobservert.
Flåvassdalen.

Parkeringsplass Bufjellveien og Kvisle
skog.

Disse tiltakene er utført. Vi håper det
bidrar til bedre parkeringsløsninger i
populære utfartsområder.
Universell utformet fiskeplass.
Er omsøkt hos kommunen og igangsatt, vil
bli ferdigstilt i 2017.
Klopplegging Minneskleiv.
3 punkter er klopplagt og tiltaket er
ferdigstilt.

En av kloppene som ble laget på stien til
Minneskleiv.

