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1. Verneforslag 
 
Fylkesmannen i Buskerud tilrår med dette vern av seks nye skogområder i Buskerud som 
naturreservater og utvidelse av to eksisterende naturreservater.  
 
Totalt nytt areal som tilrås vernet er 14 890 dekar. I alle områdene er det private skogeiere 
som har tilbudt arealer til frivillig vern som naturreservat.   
 
Oversikt over Fylkesmannens tilråding: 
 
Navn Kommune Areal 

dekar 
Eier Antall berørte 

skogeiendommer 
Verne-
verdi 

Geitmyråsen Røyken 1098 Privat 1 ** 
Trestikle Drammen 1319 Privat 5 ** 
Oslien Nore og Uvdal 1615 Privat 7 *** 
Sjølingelve Flå 598 Privat 5 ** 
Veia Nedre Eiker 395 Privat 6 ** 
Veteren Flå 4111 Privat 4 *** 
Fladalsåsen 
utvidelse 

Gol 4857 Privat 4 ** 

Sandungsåsen 
utvidelse 

Røyken og 
Hurum 

897 Privat 3 ** 

Totalt areal:  14 890  35  
 
 
Verneverdier 
Det er gjort naturfaglige registreringer som viser at arealene kvalifiserer for vern som 
naturreservater. I tilegg har Fylkesmannen vurdert at noen utvidelser av de kartlagte områdene 
kvalifiserer for vern ved at de supplerer det kartlagte arealet på en god måte.  
 
Verneforslagene svarer på flere av prioriteringene som er påpekt for Buskerud i «Evaluering 
av norsk skogvern i 2016» (Framstad m.fl. 2017). Alle områdene har større forekomster av 
gammel barskog med regional eller høyere verdi. Områdene inneholder også skogtypene 
bekkekløfter, kalkfuruskog, kalkgranskog og sumpskog som er etterspurt. Det er vesentlige 
arealer med skog på høy bonitet og areal med rike skogtyper i lavlandet som det også er 
mangler av i skogvernet i Buskerud. Områdene innehar i tillegg flere rødlistearter og 
rødlistede naturtyper. Storområder på over 10 km2 er prioritert, og utvidelsen av eksisterende 
Fladalsåsen og Nøreimsbekken naturreservater vil  gi et slikt storområde. Ser man området 
Veteren i sammenheng med Hestgjuvnatten som er foreslått vernet og ligger i Klima- og 
miljødepartementet, vil det også utgjøre et storområde.  
 
Andre interesser 
Det har vært drevet skogbruk i verneforslagene fra gammelt av, men de foreslåtte arealene er i 
hovedsak lite preget av aktivt skogbruk sammenlignet med omkringliggende skog. Det er 
bakenforliggende skog ved noen av de foreslåtte verneområdene som er hensyntatt i 
verneforskriftene. Jakt er en viktig interesse i alle områdene, og det drives også andre former 
for friluftsliv.  
 
Alt areal i verneforslagene er LNF(R)-områder i kommunenes arealplaner. 
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Hjemmelsgrunnlag 
Områdene tilrådes vernet som naturreservat i medhold av lov av 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Generelle mål for områdevern følger 
av naturmangfoldloven § 33. I loven er det gitt hjemmel for opprettelse av verneområder i 
ulike vernekategorier. Formålet med det enkelte verneområdet avgjør hvilken vernekategori 
som blir brukt. I §§ 35 – 39 angis de ulike vernekategoriene og hvilke kriterier som må ligge 
til grunn. Naturreservat er den strengeste verneformen etter naturmangfoldloven. Vedtak om 
opprettelse av naturreservater treffes av Kongen i statsråd.  
 
For skogvern legges normalt naturmangfoldloven § 37 til grunn, og den lyder slik: 

 
”Som naturreservat kan vernes områder som 

a) inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, 
b) representerer en bestemt type natur, 
c) på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold, 
d) utgjør en spesiell geologisk forekomst eller 
e) har særskilt naturvitenskapelig verdi. 

 
Som naturreservat kan også vernes et område som er egnet til ved fri utvikling eller 
aktive gjenopprettingstiltak å få verneverdier som nevnt i første ledd.  
 
I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 
verneformålet. Et naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel. I 
forskriften kan det gis bestemmelser om vern av kulturminner i reservatet. 
Treffes vedtak om reservat som krever aktive gjenopprettingstiltak, eller vedtak om 
reservat der bruk er en forutsetning for bevaring av det biologiske mangfold, skal det 
samtidig med vernevedtaket legges fram et utkast til plan for skjøtsel for å sikre 
verneformålet. Planen kan omfatte avtale om bruk av arealer, enkeltelementer og 
driftsformer. Planen eller avtalen kan inneholde bestemmelser om økonomisk 
kompensasjon til private som bidrar til områdets skjøtsel.” 

 
Vurderinger etter naturmangfoldlovens kap II 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig 
myndighet,  og vurderingene skal fremgå av beslutningen. Det foreligger et godt 
kunnskapsgrunnlag om arter og naturtyper i områdene, jamfør naturmangfoldloven § 8. Dette 
er dokumentert i egne rapporter, og høringsutkastet gir et sammendrag av verdiene. Forslag 
om vern av områdene har i tillegg vært på høring til en rekke instanser for å få et best mulig 
kunnskapsgrunnlag.  
 
Vi mener at konsekvensene av vernet for naturmangfoldet er godt kjent, slik at det er liten fare 
for at vernet vil ha ukjente konsekvenser for naturverdiene. Vi legger derfor lite vekt på føre-
var-prinsippet i denne saken. Det er normalt lite behov for skjøtsel for å opprettholde 
verneverdiene i denne typen verneområder, men dette må vurderes fortløpende. 
Restriksjonene som innføres med vernevedtaket vil bidra til å bevare verneverdiene. Den 
bruken som tillates vil etter Fylkesmannens mening ha liten negativ virkning på disse, og den 
samlede effekten vil således være positiv. 
 
Vi mener at vernet ikke vil ha negativ betydning for samla belastning på økosystemene eller 
samla belastning på verneverdiene i området jf. naturmangfoldloven. Vernevedtak kan i 
enkelt tilfeller føre til økt bruk av området til naturopplevelse og undervisning, men omfanget 



 
5 

av dette er vanligvis begrenset. Dette vil normalt ikke vil ha negativ betydning dersom vernet 
følges opp med nødvendig oppsyn og informasjon, eller skjøtsel og tilrettelegging ved behov. 
Gjennom verneforskriftene reguleres aktiviteten slik at det ikke skal iverksettes tiltak som kan 
forringe verneformålet. Forskriftene åpner for tiltak vi anser at normalt ikke vil gi negativ 
påvirkning på reservatet, men dette må også følges opp med oppsyn og informasjon. Ved det 
mener vi den samla belastningen ikke vil være av negativ betydning for områdene. 
 
Prinsippet om at kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver er etter 
Fylkesmannens vurdering mindre relevant i denne saken. Nødvendige kostnader til 
forvaltning, oppsyn, informasjon og skjøtsel må bæres av staten, mens eventuelle kostnader 
ved miljøforringelse ved dispensassjonsaker i naturreservatene må vurderes ved hvert enkelt 
tilfelle.  
 
Fylkesmannen har brukt prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i § 12 i sin 
behandling av saken. Dette punktet omfatter også lokalisering og avgrensing av tiltaket. Disse 
forholdene avhenger av hvilke arealer staten blir tilbudt for vern og hva som er en 
hensiktsmessig arrondering av de foreslåtte verneområdene. Disse vurderingene går frem av 
denne tilrådningen.   
 

2. Saksbehandling 
 
Fylkesmannen meldte oppstart av verneplanarbeid for alle områdene 19. mars 2018 med frist 
for uttalelse 11. april 2018. Oppstartsmeldingen ble sendt til grunneiere og aktuelle lokale, 
regionale og nasjonale etater og organisasjoner, og verneplanen ble kunngjort i aktuelle 
aviser. Uttalelsene til oppstartsmeldingen er oppsummert som vedlegg til høringsdokumentet. 
Utkast til verneplan ble sendt på lokal og sentral høring 16. mai 2018 med høringsfrist 25. juli 
2018. På bakgrunn av høringsdokumentet og innkomne uttalelser sender Fylkesmannen nå sin 
tilråding om vern til Miljødirektoratet. Direktoratet vurderer forslaget og vil sende sin 
tilråding til Klima- og miljødepartementet, som deretter forbereder saken og legger forslag om 
vernevedtak fram for Kongen i statsråd. Etter vedtak ved kongelig resolusjon vil erstatningen 
til de private skogeierne bli utbetalt i tråd med avtalene. Fylkesmannen vil bekjentgjøre 
vedtaket og sørge for at naturreservatene blir merket og skiltet. Grensemerkingen blir normalt 
utført av jordskifteretten. Statens naturoppsyn har ansvaret for annen skilting. 
 
Det er ikke inngått avtaler mellom staten og grunneier(e) om vern for noen av områdene, men 
Fylkesmannen har fått aksept for at verneprosess for områdene kjøres parallelt med 
forhandlingene med sikte på å inngå en avtale om vern av arealene. Det gjøres imidlertid 
spesielt oppmerksom på at det kan komme endringer i verneforslagene på bakgrunn av 
forhandlinger med grunneiere.   
 
Områdene som tilrås vernet har for øvrig fulgt rutiner og krav for saksbehandling av 
vernesaker som er beskrevet i høringsdokumentet med noen tilpasninger. Detaljer rundt 
behandlingen av de enkelte områdene følger under.  
 
Geitmyråsen ble tilbud for frivillig vern i april 2017 og kartlagt samme år. Området er vurdert 
som regionalt verneverdig.  
 
Trestikle ble tilbud for frivillig vern i april 2017 og kartlagt samme år under navnet 
«Kniveåsen». Området er vurdert som regionalt verneverdig. 
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Oslien ble første gang kartlagt under et prosjekt med kartlegging av bekkekløfter i 2009. I 
2017 og 2018 ble det tilbudt areal for frivillig vern, og dette ble kartlagt i 2017. Området er 
vurdert som nasjonalt verneverdig.  
 
Sjølingelve ble kartlagt under et prosjekt med kartlegging av bekkekløfter i 2008. I 2018 ble 
det tilbudt areal for frivillig vern. Området er vurdert som nasjonalt verneverdig. 
 
Veia ble kartlagt under et prosjekt med kartlegging av bekkekløfter i 2008. I 2018 ble det 
tilbudt areal for frivillig vern. Området er vurdert som regionalt til nasjonalt verneverdig. 
 
Veteren ble tilbudt for frivillig vern i 2017 og kartlagt samme år. Området er vurdert til å 
være nasjonalt verneverdig.  
 
Utvidelsen av Fladalsåsen naturreservat ble tilbudt for frivillig vern i 2015 og kartlagt samme 
år. Den foreslåtte utvidelsen er vurdert som regionalt verneverdig. Utvidelsen innebærer en 
sammenbinding av Fladalsåsen og Nøreimsbekken naturreservater til ett verneområde med 
navnet Fladalsåsen naturreservat og en felles verneforskrift. Etter kartleggingen er det tilbudte 
arealet utvidet nordover, og lenger ned i lia. Fylkesmannen har i samråd med registrant 
vurdert dette arealet til å tilfredsstille kravene til vern etter naturmangfoldloven.  
 
Utvidelsen av Sandungåsen naturreservat ble tilbudt for frivillig vern i 2017 og kartlagt 
samme år. Området er vurdert til å være regionalt verneverdig. 
 
 

3. Viktige endringer under behandlingen av verneplanen 
 
Denne tilrådingen omfatter åtte av de ni områdene som ble sendt på høring. Utvidelsen av 
Ultvedttjern naturreservat blir ikke tilrådd nå da det gjenstår en del avklaringer knyttet til 
forvaltning og skjøtsel.  
 
For noen av områdene som tilrås er det etter høring gjort endringer av avgrensning og/eller 
verneforskrift. Vurderinger for det enkelte område følger under. Oppdaterte kart og 
verneforskrifter er vedlagt.  
 
 

4. Forvaltning, økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Miljødirektoratet bestemmer hvem som er forvaltningsmyndighet for verneområder. Alle 
kommuner har et stående tilbud om å være forvaltningsmyndighet for vernede områder i sin 
kommune, men det er i hovedsak Fylkesmannen som er forvaltningsmyndighet for mindre 
verneområder i Buskerud. Gol kommune har per nå forvaltningsansvar for verneområdene i 
sin kommune, og vi anbefaler at nytt areal ved Fladalsåsen innlemmes i deres portefølje.  
 
Siden verneformålet i stor grad er knyttet til gammel skog under naturlig dynamikk, vil det 
være lite behov for skjøtsel i verneområdene.  
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Det blir som regel utarbeidet informasjonsplakater eller annen informasjon om reservatene. I 
forskriftene åpnes det for å gi dispensasjon for enkelte tiltak. Slike saker behandles 
fortløpende av forvaltningsmyndigheten. Ut over dette kjenner Fylkesmannen ikke til at det er 
andre problemstillinger som vil kreve store ressurser økonomisk eller arbeidsmessig. Behov 
for forvaltningsplan og skjøtsel vil bli vurdert, og ved behov vil det bli søkt om midler fra 
Miljødirektoratet på vanlig måte.  
 
Statens naturoppsyn har oppsynsansvar for alle verneområder, og de vil organisere oppsyn i 
nye naturreservater etter vernevedtak.  
 
 

5. Høring 
 
Verneplanen er sendt på høring til alle berørte grunneiere og en rekke lokale, regionale og 
sentrale høringsinstanser. 
 
Lokale og regionale instanser 
 
Instans/organisasjon E-post 
Buskerud Bonde- og Småbrukarlag v/ Kjetil Jørstad ketil.jorstad@gmail.com 
Buskerud Bondelag buskerud@bondelaget.no 
Buskerud botaniske forening  buskerud@botaniskforening.no 
Buskerud fylkeskommune postmottak@bfk.no 
Buskerud Natur og Ungdom buskerud@nu.no 
Buskerud Orienteringskrets buskerud@orientering.no 
Buskerud Sau og Geit tor@hemsila.no 
Buskerud Skikrets buskerud@skiforbundet.no 
DNT Drammen og Omegn kontoret@dntdrammen.no 
Drammen kommune kommunepost@drmk.no 
Flå kommune postmottak@flaa.kommune.no 
Forum for natur og friluftsliv – Buskerud buskerud@fnf-nett.no 
Fossekallen IL v/ Tom Bondehagen tom@bondehagen.no 
Glitre Energi Nett AS   kundeservice@glitreenergi-nett.no 
Gol kommune postmottak@gol.kommune.no 
Hallingdal kraftnett AS kundesenter@hallingdal-kraftnett.no 
Hurum kommune postmottak@hurum.kommune.no 
Midtkraft post@midtkraft.no 
Naturvernforbundet i Buskerud v/ Per Øystein 
Klunderud 

pedroklu@online.no 

Nedre Eiker kommune post@nedre-eiker.kommune.no 
Nes kommune postmottak@nes-bu.kommune.no 
NOF Buskerud buskerud@birdlife.no 
Nore og Uvdal kommune post@nore-og-uvdal.kommune.no 
Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud buskerud@njff.no 
Norgesnett AS norgesnett@norgesnett.no 
Norgips Norge AS norgips@norgips.com 
Ringerike kommune postmottak@ringerike.kommune.no 
Ringeriks-kraft nett AS kundeservice@ringeriks-kraftnett.no 
Ringerike o-lag v/Kristian Kihle kriskihl@online.no 
Røyken kommune postmottak@royken.kommune.no 
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Skagerak energi AS firmapost@skagerakenergi.no 
Statens Vegvesen Region Sør firmapost-sor@vegvesen.no 
Svelvik kommune postmottak@svelvik.kommune.no 
Telenor Servicesenter for nettutbygging sfn@telenor.com 
Uvdal kraftforsyning AS post@uvdalkraft.no    
Viken Skog e-post@viken.skog.no 

 
 
Sentrale instanser 
 

Instans/organisasjon E-post 
Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no 
Avinor AS post@avinor.no  
Bane NOR SF postmottak@banenor.no 
Den Norske Turistforening info@turistforeningen.no  
Direktoratet for mineralforvaltning mail@dirmin.no  
Forsvarsbygg post@forsvarsbygg.no  
Friluftslivets fellesorganisasjon post@frifo.no  
Friluftsrådenes Landsforbund post@friluftsrad.no 
Jernbanedirektoratet post@jernbanedirektoratet.no 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet postmottak@kmd.dep.no 
KS ks@ks.no  
Landbruksdirektoratet postmottak@landbruksdirektoratet.no 
Luftfartstilsynet postmottak@caa.no  
Natur og Ungdom info@nu.no  
NHO Reiseliv post@nhoreiseliv.no  
Norges Bondelag bondelaget@bondelaget.no  
Norges Fjellstyresamband nfs@fjellstyrene.no 
Norges Geologiske Undersøkelser ngu@ngu.no  
Norges Handikapforbund nhf@nhf.no  
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité 

nif-post@idrettsforbundet.no  

Norges Jeger- og Fiskerforbund njff@njff.no 
Norges Luftsportsforbund post@nlf.no  
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet post@nmbu.no 
Norges Miljøvernforbund nmf@nmf.no  
Norges Naturvernforbund naturvern@naturvernforbundet.no  
Norges Orienteringsforbund nof@orientering.no  
Norges skogeierforbund post@skogeier.no 
Norges Televisjon info@ntv.no 
Norges vassdrags- og energidirektorat nve@nve.no  
Norsk Bergindustri epost@norskbergindustri.no 
Norsk Biologforening post@bio.no  
Norsk Bonde- og Småbrukarlag post@smabrukarlaget.no  
Norsk Botanisk Forening post@botaniskforening.no  
Norsk Industri post@norskindustri.no 
Norsk institutt for bioøkonomi post@nibio.no 
Norsk institutt for naturforskning firmapost@nina.no  
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Norsk Organisasjon for Terrengsykling vernearbeid@nots.no  
Norsk Orkideforening anne.lise.nevoy@gmail.com 
Norsk Ornitologisk Forening nof@birdlife.no  
Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no  
Norsk Zoologisk Forening nzf@zoologi.no  
Norskog firmapost@norskog.no  
NTNU, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi postmottak@nt.ntnu.no  
NTNU, Ringve botaniske have ringve.botaniske@vm.ntnu.no  
NTNU, Vitenskapsmuseet post@vm.ntnu.no  
Oljedirektoratet postboks@npd.no 
Riksantikvaren postmottak@ra.no  
SABIMA sabima@sabima.no  
Statens Kartverk firmapost@statkart.no  
Statens landbruksforvaltning postmottak@slf.dep.no  
Statkraft SF info@statkraft.no  
Statnett SF firmapost@statnett.no  
Statskog SF post@statskog.no 
Stedsnavnstjenesten for Østlandet og Agderfylkene post@sprakradet.no  
Universitetet i Bergen post@uib.no  
Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap postmottak@ibv.uio.no 
Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum og botanisk 
hage 

postmottak@nhm.uio.no  

Universitetet i Tromsø postmottak@uit.no 
Vegdirektoratet firmapost@vegvesen.no  
WWF-Norge wwf@wwf.no  

 
 

6. Generelle merknader til verneforslaget 
 
Generelle merknader ved høring 

Buskerud fylkeskommune støtter forslaget til frivillig vern av seks nye områder og utvidelse 
av tre eksisterende naturreservater. Fylkeskommunen er opptatt av at bruk og vern av utmark 
skal gå hånd i hånd. Hovedutvalget forutsetter at vernebestemmelser tilpasses samfunns- og 
brukerinteresser både innenfor verneområdene og i omkringliggende områder. 
Vernebestemmelsene bør ikke utformes mer begrensende enn det som er nødvendig for å 
opprettholde verneformålet. Hovedutvalget ber spesielt om at det gis adgang til å opprettholde 
og utvikle friluftslivsaktiviteter innenfor verneområdene.   
 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) viser til uttalelse til oppstart av verneprosessen, 
datert 6. april 2018. DMF har ingen ytterligere kommentarer til endringen som har kommet til 
verneområdene etter oppstart av verneplanen.  
 
Forsvarsbygg mener verneforslaget ivaretar Forsvarets interesser gjennom de 
unntaksbestemmelsene for Forsvarets virksomhet som er lagt inn i forskriftstekstene.   
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) registrerer at flere av de forhold som ble påpekt 
i deres høringsuttalelse tidligere i år har blitt tatt hensyn til ved utarbeidelse av høringskart og 
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utferdigelse av forskriftene til de enkelte områder. NVE gjentar at vernegrense i strandsonen 
vil begrense mulighet for ras- og erosjonssikring. Dette er en problemstilling som kan dukke 
opp på et hvilket som helst tidspunkt, avhengig av grunnforhold og værutvikling. NVE finner 
ikke at forskriften direkte, eller ved søknad, gir mulighet for å løse slike tiltak, etter å ha 
gjennomgått de enkelte områders forskrifter.  
 
Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positiv til at skog vernes og uttrykker at de 
er fornøyde med at sykling tillates på eksisterende stier i områdene. NOTS mener derfor det 
er viktig at alle eksisterende bærekraftige stier er inntegnet på vernekartene, jf. merknader til 
enkelte av områdene.  
 
Språkrådet viser til stedsnavnstjenestens tilrådning datert 28. mars 2018 og at Fylkesmannen 
etter stedsnavnloven og tilhørende forskrift har plikt til å bruke de skrivemåtene som er 
oppført som tilrådd eller vedtatt i Sentralt stedsnavnregister (SSR), jf. § 9 første ledd i 
stedsnavnloven og § 13 siste ledd i forskriften til stedsnavnloven.  
 
Statnett SF uttrykker at de er svært fornøyd med at deres merknader som ble gitt til 
oppstartmelding for arbeid med skogvern er tatt til etterretning og at de er tatt med videre i 
høringsforslaget. De har ellers ingen kommentarer til høringen.  
 
 
Fylkesmannens kommentarer til de generelle merknadene 
 
Fylkesmannen viser til at ingen av høringsinstansene har generelle merknader til at det 
gjennomføres vern i områdene eller går i mot et vern. Fylkesmannen har så langt det har vært 
mulig prøvd å hensynta merknader til oppstartsmeldingen for å ivareta andre interesser uten at 
det går ut over verneformålet.  
 
Når det gjelder NVEs merknad om vernegrense i strandsonen kan Fylkesmannen vanskelig se 
at det er behov for å gjennomføre ras- eller erosjonssikring i områdene der grensen går i 
strandsonen. Dersom slik sikring likevel skulle bli aktuelt viser vi til naturmangfoldloven § 48 
som gir muliget til å dispensere fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets 
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller 
hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Fylkesmannen mener at 
eventuell ras- eller erosjonssikring må kunne behandles under denne bestemmelsen.  
 
Når det gjelder Språkrådets merknad til valg av navn på enkelte av områdene er vi ikke enig i 
deres vurdering om at vi er pliktig til å bruke en skrivemåte som er tilrådd eller vedtatt i 
Sentralt stedsnavnsregister når det gjelder utforming av navn på verneområder eller 
videreføring av eksisterende navn. Vi er enig i at vi er pliktig til å bruke riktig skrivemåte når 
vi viser til eksisterende stedsnavn i eller i nærheten av et område som vurderes for vern. Vi 
setter pris på Språkrådets forslag til navn og vurderinger rundt disse. Ved et vernevedtak 
meldes imidlertid navnet på det nye verneområdet inn til sentralt stedsnavnsregister som et 
verneområdenavn vedtatt av Kongen i statsråd. Ved valg av et slik navn mener vi derfor vi må 
vurdere helheten av området for å finne et passende navn, samt ta hensyn til lokal bruk og 
innspill i verneprosessen, jf. kommentarer under.  
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7. Merknader til det enkelte område som foreslås vernet 
 

7.1 Geitmyråsen naturreservat, Røyken kommune 
 
Geitmyråsen ligger sørvest i Røyken kommune, i den sørvestvendte lia ut mot 
Drammensfjorden nord for Jerdalsbukta. Grunnen varierer mellom store arealer bart fjell eller 
et tynt lag med humus, og søkk med hav- og fjordavsetninger. Nøysomme vegetasjonstyper 
dominerer, men med innslag av rikere vegetasjonstyper.  
 
Verneformål, særskilte verneverdier og hjemmelsgrunnlag 
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som representerer en bestemt type 
natur i form av gammel naturskog. Området har særlig betydning for biologisk mangfold 
gjennom en høy andel gammel skog med betydelig innslag av rikere vegetasjonstyper. Det er 
en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle 
dem. De viktigste naturkvalitetene i Geitmyråsen er knyttet til at området kun har gammel 
skog, samt et betydelig innslag av rikere vegetasjonstyper i nedre deler av lisidene. Gammel 
furuskog og granskog og rike skogtyper i lavlandet bidrar til å oppfylle mangler i skogvernet. 
Hjemmelsgrunnlaget er naturmangfoldloven § 37. 
 
Planstatus 
LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag. Nederst mot bebyggelsen er noen arealer 
markert med ras- og skredfare. 
 
Mineralske ressurser 
I NGU sine databaser er det ikke registrert mineralressurser eller grus- og pukkforekomster 
innenfor verneforslaget. 
 
Inngrepsstatus 
Det er ikke tekniske inngrep innenfor verneforslaget.  
 
Avgrensning 
Avgrensningen er etter høring justert noe i nord for å holde sti til og gapahuk ved 
Herstadheihytta utenfor verneforslaget. 
 
Hovedsynspunkter i høringen 
Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) viser til at det er stier som bør inkluderes på 
vernekartet. De henviser til lokale turkart og delte GPS-sporlogger fra Strava som viser flere 
stier som mangler på vernekartet. De ber derfor om at stier i området kartlegges grundig, eller 
at forskriften endres til å tillate sykling på alle eksisterende stier uavhengig av vernekartet. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen ser at stier i det foreslåtte verneområdet var mangelfullt inntegnet på 
høringskartet. Fylkesmannen har på bakgrunn av dette tegnet inn eksisterende stier i området 
på vedlagte tilrådning til vernekart, og foreslår å videreføre bestemmelser knyttet til 
vedlikehold og bruk av disse fra høringsforslaget, med en presisering rundt bruk av sykkel og 
hest og kjerre samt ridning i vernebestemmelsene.  
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Fylkesmannens tilråding 
Fylkesmannen tilrår at Geitmyråsen vernes som naturreservat med grense som fremgår av 
vedlagte kart og med følgende endring i kursiv i forskriften fra høringsutkastet:  
 

- Endring i § 5: 
b) Utenom eksisterende stier og traktorveier angitt på vernekartet er bruk av 

sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.  
 

7.2 Trestikle naturreservat, Drammen kommune 
 
Trestikle utgjør et småkupert skogområde åtte kilometer sør for Drammen sentrum helt sør i 
Buskerud fylke på grensen til Vestfold. Området har stor topografisk variasjon og ulike  
grader av rikhet og fremstår derfor som et ganske komplekst, variert område med mange ulike 
kvaliteter. Så å si hele det avgrensede området fremstår som gammel skog hvor gran og furu 
dominerer, men hvor det også finnes innslag av barlind, en rekke edelløvtrær og boreale 
løvtrær. 
 
Verneformål, særskilte verneverdier og hjemmelsgrunnlag 
Formålet med verneforslaget er å bevare et skogområde som representerer en bestemt type 
natur i form av gammel naturskog. Området inneholder sjelden og sårbar natur i en stor 
variasjon i rikhet og topografi. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig 
urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Området har i den naturfaglige kartleggingen 
skåret middels og høyt på de fleste verdiparametere og vurderes som et område med sterk 
regional verdi. I tillegg vurderes området å fylle viktige mangler i mangelanalysen for 
skogvernet. Hjemmelsgrunnlaget er naturmangfoldloven § 37. 
 
Planstatus 
LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag.  
 
Mineralske ressurser 
I NGU sine databaser er det ikke registrert mineralressurser eller grus- og pukkforekomster 
innenfor verneforslaget. 
 
Inngrepsstatus 
Det er en eksisterende dam ved utløpet av Trestiklevannet og to hytter innenfor 
verneforslaget. Tre vann som verneforslaget går i kanten av er registrert som 
vannforsyningsmagasin med dammer, men Fylkesmannen har ikke mottatt innspill eller 
funnet informasjon som tyder på at disse er i bruk.  
 
Avgrensning 
Det er ikke gjort endringer i avgrensningen fra høringsforslaget.  
 
Hovedsynspunkter i høringen 
Drammen kommune har ingen merknader til foreslåtte verneforslag for skog i Drammen 
kommune, men siden Kniveområdet er en bydel i sterk vekst i Drammen – hvor et mål er økt 
bruk av bymarka som friluftslivs- og rekreasjonsarena, er det ønskelig at det i samråd med 
vernemyndigheten gis anledning til etablering av stier og evt. løyper gjennom det foreslåtte 
barskogvernområdet som kan binde de ulike deler av Røysjømarka sammen.  
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Norges vassdrags- og energidirektorat mener forskriften nå tar nødvendig høyde for drift og 
vedlikehold av dammer i området. NVEs generelle merknad vedrørende vernegrense i 
strandsonen gjelder fortsatt.  
 
Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) viser til at det er stier som bør inkluderes på 
vernekartet. De henviser til lokale turkart og delte GPS-sporlogger fra Strava som de mener 
viser flere stier som mangler på vernekartet. De ber derfor om at stier i området kartlegges 
grundig, eller at forskriften endres til å tillate sykling på alle eksisterende stier uavhengig av 
vernekartet.  
 
Språkrådet viser til stedsnavnstjenestens tilrådning datert 28. mars 2018 rundt valg av navn på 
området.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen er enig i at Trestikle er et område som er forholdsvis mye brukt til friluftsliv, 
og hvor bruken av det foreslåtte verneområdet og Røysjømarka for øvrig kan øke i fremtiden. 
Fylkesmannen ser at det på sikt kan være behov for å tilrettelegge og kanalisere ferdselen 
langs enkelte stier, og at det kan være behov for å etablere nye stier og løyper. Vi mener også 
at naturgrunnlaget og de registrerte verneverdiene er av en slik karakter at det vil være mulig 
å etablere nye traseer uten at det er til skade for verneformålet. Fylkemannen tilrår derfor at 
det tas inn en bestemmelse om dette. Fylkesmannen har for øvrig ikke full oversikt over 
eksisterende stier i verneforslaget, og foreslår at bestemmelsen rundt vedlikehold av 
eksisterende stier videreføres.  
 
Når det gjelder valg av navn på området viser vi til den generelle kommentaren rundt dette 
over. Verneforslaget består av flere åser, lisider og Trestiklevannet, og Fylkesmannen ønsker 
et navn som har forankring lokalt samtidig som det ikke knyttes kun til vannet, som ikke 
hovedformålet med dette vernet. Lokalt er Trestikle det navnet som brukes, og Fylkesmannen 
mener derfor at Trestikle naturreservat er et naturlig navn på området, og tilrår bruk av dette 
navnet.  
 
Fylkesmannens tilråding 
Fylkesmannen tilrår at Trestikle vernes som naturreservat med grense som fremgår av 
vedlagte kart og med følgende endring i forskriften fra høringsutkastet:  

− Nytt punkt i § 7:  
k) Etablering av nye stier og løyper.  
 

Forslag til kart og verneforskrift er vedlagt. 
 

7.3 Oslien naturreservat, Nore og Uvdal kommune 
 
Oslien omfatter en nordvendt liside ved Fønnebøfjorden sørvest for Rødberg sentrum i Nore 
og Uvdal kommune. Hele området er dominert av granskog. 
 
Verneformål, særskilte verneverdier og hjemmelsgrunnlag 
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av gammel naturskog med spesielle verdier knyttet til bekkekløft, samt inneholder truet, 
sjelden og sårbar natur. Området har særskilt betydning for biologisk mangfold gjennom et 
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mangfold av krevende arter knyttet til høyproduktiv gammel granskog rik på død ved. Det er 
en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle 
dem. Oslien har høye naturverdier knyttet til høyproduktiv, lavereliggende og eldre granskog 
med mye dødved. Området har sterke bestander av flere moderat krevende naturskogarter 
med innslag av kontinuitetskrevende og sårbare arter. Området er vurdert til å ha naturverdier 
av nasjonal verdi. Hjemmelsgrunnlaget er naturmangfoldloven § 37. 
 
Planstatus 
LNF og bevaring naturmiljø. 
 
Mineralske ressurser 
I NGU sine databaser er det ikke registrert mineralressurser eller grus- og pukkforekomster 
innenfor verneforslaget. 
 
Inngrepsstatus 
Det er en traktorvei som går inn i området i sør. Det er gjort noe graving i nordøst i 
forbindelse med en bekkeomlegging knyttet til reguleringen av Fønnebøfjorden. Dette 
fremstår ikke som et teknisk inngrep nå.  
 
Avgrensning 
Det er gjort endringer i avgrensningen i sør for å ta ut areal som er regulert til 
fritidsbebyggelse, samt mindre justering langs vei. Det er også gjort justinger i nord etter 
dialog med grunneier. Endelig avgrensning avventer erstatningsforhandlinger da det er 
utarbeidet alternative grenser knyttet til denne.  
 
Hovedsynspunkter i høringen 
Språkrådet viser til stedsnavnstjenestens tilrådning datert 28. mars 2018 rundt valg av navn på 
området.  
 
Grunneier Eli og Lars Inge Enerstvedt har kommet med innspill på stier og gamle ferdselsårer 
i det foreslåtte verneområdet i dialog med Fylkesmannen etter høringen. I tillegg har de spilt 
inn vedlikeholdsbehov for en eksisterende avskjæringsgrøft for vann sør for gårdstunet på 
Oslien som det kan være behov for å vedlikeholde.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen har utarbeidet et nytt vernekart på bakgrunn av innspill fra grunneierne om 
avgrensning. Det utarbeides erstatningsberegninger for flere avgrensningsalternativer og det 
kan derfor fortsatt komme endringer i avgrensningen. Fylkesmannen har i vedlagte kart 
tilrådd det mest omfattende forslaget som foreligger.  
 
Fylkesmannen har tatt inn stier på vernekartet på bakgrunn av innspill og opplysninger fra 
grunneier av en av eiendommen. Det foreslås derfor at bruk av sykkel og hest og kjerre samt 
ridning knyttes til eksisterende stier og traktorveier på vernekart, jf. tilrådning under.  
 
Når det gjelder navn på området mener Fylkesmannen fortsatt at Oslien naturreservat er det 
mest dekkende navnet og tilrår at dette vedtas og meldes inn til sentralt stedsnavnsregister. Vi 
viser til at Vestre og Østre Oslien er oppført i registeret, og at det er et langt mer dekkende 
navn på en liside enn Oset som er Språkrådets primære forslag. I tillegg er Oslien ønsket som 
navn av grunneier, og de har dokumentert at Oslien er navnet som brukes og har vært brukt 
lokalt.  
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Fylkesmannen ser at det kan være behov for å vedlikehold en eksisterende avskjæringsgrøft 
for vann som ligger i lisiden ovenfor gårdstunet på Oslien. Mindre manuell rensk av denne 
gjennom f.eks.  fjerning av enkelte vindfall og annet som legger seg i grøften mener 
Fylkesmannen at kan gjøres uten at det kommer i konflikt med verneformålet. Større 
vedlikeholdsarbeider, som graving, opprenskning og fjernning av vegetasjon og lignende må 
etter Fylkesmannens syn gjennom en søknadsbehandling der man kan vurdere metode, utstyr, 
adkomst m.m. mot verneformålet.  
 
Fylkesmannens tilråding 
Fylkesmannen tilrår at Oslien vernes som naturreservat med grense som fremgår av vedlagte 
kart og med følgende endring i kursiv i forskriften fra høringsutkastet:  
 

- Endring i § 5: 
c) Utenom eksisterende stier og traktorveier angitt på vernekartet er bruk av 

sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.  
- Ny bestemmelse i § 7: 

f)  Vedlikehold av eksisterende avskjæringsgrøfter ovenfor tunet og innmarka på 
Oslien. 

 
Forslag til kart og verneforskrift er vedlagt. 
 

7.4 Sjølingelve naturreservat, Flå kommune 
 
Lokaliteten ligger om lag tre kilometer rett vest for nordenden av Krøderen i Flå kommune og 
har en klassisk bekkekløftutforming. Området består i hovedsak av gammelskog og 
domineres av gran. 
 
Verneformål, særskilte verneverdier og hjemmelsgrunnlag 
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type 
natur i form av gammel naturskog med spesielle verdier knyttet til bekkekløft, samt 
inneholder inneholder truet, sjelden og sårbar natur. Området har særskilt betydning for 
biologisk mangfold gjennom et mangfold av krevende arter. Det er en målsetting å beholde 
verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Sjølingelvi 
representerer bekkekløft av moderat størrelse med store naturverdier. Den dype, men 
varierte bekkekløfttopografien med gammelskogen gir grunnlag for mange krevende 
spesialister. Det vokser rikelige forekomster av den sterkt truete laven huldrestry i området. 
Hjemmelsgrunnlaget er naturmangfoldloven § 37. 
 
Planstatus 
LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reinsdrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Deler av området er regulert i 
områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet med ras- og skredfare og bevaring naturmiljø. 
 
Mineralske ressurser 
Det er ingen registreringer innenfor verneforslaget, men en grusforekomst rett utenfor 
området i nordøst. 
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Inngrepsstatus 
Det går traktorveier inn i området. Enkelte av disse er trolig er etablert i forbindelse med 
bygging av kraftledning øst for området.  
 
Avgrensning 
Det er ikke gjort endringer i avgrensningen fra høringsforslaget.  
 
Hovedsynspunkter i høringen 
Norges vassdrags- og energidirektorat ser at det i forskriften nå er tatt hensyn til at adkomst 
for linjevedlikehold til Sandum-Flå-linjen (Glitre Energi Nett) som går gjennom 
verneområdet skal kunne søknadbehandles etter den generelle unntaksbestemmelsen i § 4 og 
den spesifiserte dispensasjonsbestemmelsen i § 7. Denne linja har 132 kV spenningsnivå og 
bør ha omkring 20-30 meters ryddebelte (jfr. generell merknad om ryddebelte nevnt under 
«generelle merknader»). NVE mener det er litt vanskelig å se på kartet om den foreslåtte 
avgrensninger er tilpasset nødvendig avstand til linjen, men det ser ut som avstanden kan 
være tilstrekkelig.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen har tilpasset vernegrensen slik at den ikke skal komme i konflikt med 
kraftledningen med tilhørende ryddebelte. Vi har heller ikke mottatt merknader fra Glitre 
Energi Nett. Fylkesmannen har kvalitetssikret og forlenget traktorveier som kan være aktuelle 
som adkomst til kraftledningstraséen, jf. vedlagte kart.  
 
Fylkesmannens tilråding 
Fylkesmannen tilrår at Sjølingelve vernes som naturreservat med grense som fremgår av 
vedlagte kart og med forskriftsbestemmelser som i høringsutkastet.  
 
Forslag til kart og verneforskrift er vedlagt. 
 

7.5 Veia naturreservat, Nedre Eiker kommune 
 
Elva Veia danner en liten, men markert og velutviklet, nordvendt bekkekløft på strekningen 
mellom Dammyrtjern og Portåsen i Nedre Eiker kommune. 
 
Verneformål, særskilte verneverdier og hjemmelsgrunnlag 
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type 
natur i form av kalkskog med spesielle verdier knyttet til bekkekløft, samt et område som 
inneholder sjelden og sårbar natur. Veia har store naturverdier i kraft av å være ei 
velutviklet lavlands-kalkbekkekløft og vurderes som regionalt til nasjonalt verdifull. De 
største verdiene er knyttet til relativt gammel og variert granskog, men også til 
kalkfuruskog. Hjemmelsgrunnlaget er naturmangfoldloven § 37.  
 
Planstatus 
LNF-område. 
 
Mineralske ressurser 
I NGU sine databaser er det ikke registrert mineralressurser eller grus- og pukkforekomster 
innenfor verneforslaget. 
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Inngrepsstatus 
Enkelte steder går turstier og gamle traktorveier inn i lokaliteten. Det ligger en hytte ved 
Dammyrtjern og en dam ved utløpet av vannet. Dammyrtjern er regulert for rekreasjon. 
 
Avgrensning 
Det er ikke gjort endringer i avgrensningen fra høringsforslaget.  
 
Hovedsynspunkter i høringen 
Norges vassdrags- og energidirektorat mener forskriften nå tar hensyn til damvedlikehold for 
dammen i Dammyrtjern. Kraftledningen som krysser tjernet i syd, Flesaker-Tegneby-linjen, 
har tilstrekkelig avstand fra ny grense.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen tar NVEs innspill til orientering og registrerer at det ikke er ytterligere 
merknader.  
 
Fylkesmannens tilråding 
Fylkesmannen tilrår at Veia vernes som naturreservat med grense som fremgår av vedlagte 
kart og med forskriftsbestemmelser som i høringsutkastet.  
 
Forslag til kart og verneforskrift er vedlagt. 
 

7.6 Veteren naturreservat, Flå kommune 
 
Veteren ligger i Flå kommune i den bratte, østvendte lia på vestsiden av Krøderen. Området er 
dominert av gammelskog som ikke er påvirket i nyere tid, men skogstruktur og 
påvirkningsgrad varierer mye. 
 
Verneformål, særskilte verneverdier og hjemmelsgrunnlag 
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av gammel naturskog med meget store naturverdier. Området har særskilt betydning for 
biologisk mangfold gjennom et mangfold av krevende arter blant annet knyttet til uvanlig 
gammel, rik lavlandsgranskog. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig 
urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Veteren har svært store naturverdier. Det er 
spesielt med så store arealer med uvanlig gammel naturskog av rik lavlandsgranskog. 
Området er vurdert til å være nasjonalt verneverdig. Hjemmelsgrunnlaget er 
naturmangfoldloven § 37. 
 
Planstatus 
LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  
 
Mineralske ressurser 
Det er en kis-forekomst i verneforslaget registrert i NGUs ressursdatabase.  
 
Inngrepsstatus 
Det ligger ei hytte i verneforslaget. Videre går det en traktorvei inn i området.  
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Avgrensning 
Det er ikke gjort endringer i avgrensningen fra høringsforslaget.  
 
Hovedsynspunkter i høringen 
Det er ikke kommet spesielle synspunkter knyttet til Veteren i høringen.  
 
Fylkesmannens tilråding 
Fylkesmannen tar til etteetning at det ikke er kommet merknader til verneforslaget, og tilrår at 
Veteren vernes som naturreservat med grense som fremgår av vedlagte kart og 
vernebestemmelser som i høringsforslaget.  
 
Forslag til kart og verneforskrift er vedlagt. 
 
 

7.7 Utvidelse av Fladalsåsen naturreservat, Gol kommune 
 
Verneforslaget omfatter et høydeplatå med slake, avrundede åsrygger og forsenkninger med 
myrer, små bekkedaler og tjern, samt en liside mot Gol sentrum. Området ligger mellom 
Fladalsåsen naturreservat i sør og Nøreimsbekken naturreservat i nordøst, og innebærer en 
sammenslåing av disse til et stort naturreservat. 
 
Verneformål, særskilte verneverdier og hjemmelsgrunnlag 
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som representerer en bestemt type 
natur i form av gammel naturskog og en svært verdifull bekkekløft. Området inneholder 
truet, sjelden og sårbar natur og har særskilt betydning for biologisk mangfold gjennom 
store arealer med gamle trær og mye død ved som gir et rikt artsmangfold. Det er en 
målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle 
dem. Dette verneforslaget sammen med eksisterende Fladalsåsen naturreservat og 
Nørheimsbekken naturreservat utgjør et storområde med gammelskog av nasjonal-regional 
verdi. Hjemmelsgrunnlaget er naturmangfoldloven § 37. 
 
Planstatus 
LNFR-areal. 
 
Mineralske ressurser 
I NGU sine databaser er det ikke registrert mineralressurser eller grus- og pukkforekomster 
innenfor verneforslaget. 
 
Inngrepsstatus 
Det ligger to hytter i verneforslaget, en øst for Mjelhovdnatten, og Nøreimshytta like ovenfor 
eksisterende Nøreimsbekken naturreservat. Det går en merket sti til fra dalen til 
Dugurdsnatten og videre østover, samt en traktorvei til Nøreimshytta.  
 
Avgrensning 
Det er ikke gjort endringer i avgrensningen fra høringsforslaget.  
 
Hovedsynspunkter i høringen 
Språkrådet viser til stedsnavnstjenestens tilrådning datert 28. mars 2018 rundt valg av navn på 
området.  
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Norges vassdrags- og energidirektorat ser at Fylkesmannen har fulgt ønsker fra Statsnett  
og at forskriften nå tar hensyn til drift og vedlikehold, så vel som akutte hendelser.  
 
Buskerud fylkeskommune - Hovedutvalg for miljø, innovasjon og næring støtter forslaget til 
grenseendring for Nøreimsbekken naturreservat og samtidig at dette reservatet slås sammen 
med Fladalsåsen naturreservat. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen tar NVEs og fylkeskommunes kommentarer til orientering. Når det gjelder 
valg av navn på området mener vi at det eksisterende navnet Fladalsåsen naturreservat må 
videreføres. Det er et etablert navn som er beskrivende for området, og Fladalsåsen er navnet 
som brukes lokalt av grunneiere og andre.  
 
Fylkesmannens tilråding 
Fylkesmannen tilrår at Fladalsåsen naturreservat utvides med grense og med 
vernebestemmelser som i høringsforslaget.  
 
Forslag til kart og verneforskrift er vedlagt. 
 

7.8 Grenseendring for Nøreimsbekken naturreservat 
 
Ved oppstartsmeldingen om utvidelsen og sammenslåingen av Fladalsåsen og Nøreimsbekken 
naturrservat ble Fylkesmannen gjort oppmerksom på av Statnett at grensen for eksisterende 
Nørimsbekken naturreservat er trukket unøyaktig, og går inn i kraftledningstraséen i øst. På 
bakgrunn av dette sendte Fylkesmannen en justering av grensen på høring sammen med 
verneforslaget for utvidelsen.  
 
Hovedsynspunkter i høringen 
Buskerud fylkeskommune - Hovedutvalg for miljø, innovasjon og næring støtter forslaget til 
grenseendring for Nøreimsbekken naturreservat og samtidig at dette reservatet slås sammen 
med Fladalsåsen naturreservat. 
 
Statnett SF uttrykker at de er svært fornøyd med at deres merknader som ble gitt til 
oppstartmelding for arbeid med skogvern er tatt til etterretning og at de er tatt med videre i 
høringsforslaget. De har ellers ingen kommentarer til høringen.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen registrerer at det ikke er merknader til en justering av eksisterende grense for 
Nøreimsbekken naturreservat. 
 
Fylkesmannens tilråding 
Fylkesmannen tilrår at eksisterende grense for Nøreimsbekken naturreservat justeres som 
angitt i vedlagte kart.  
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7.9 Utvidelse av Sandungåsen naturreservat, Røyken og Hurum 
kommuner 

 
Sandungåsen ligger på vestsiden av Hurumlandet på grensen mellom Røyken og Hurum 
kommuner. Dette verneforslaget er en utvidelse av det eksisterende Sandungåsen 
naturreservat, og ligger rett nord for dette. 
 
Verneformål, særskilte verneverdier og hjemmelsgrunnlag 
Formålet med det eksisterende naturreservatet er å bevare et skogområde med få nyere 
inngrep og med store areal gammelskog. Med sin store variasjon i topografi, naturtyper, arter 
og økologiske prosesser har området særlig betydning for naturmangfold. Sandungåsen har 
forholdsvis intakte forekomster av lavereliggende skog i boreonemoral sone, og forekomster 
av rike skogtyper som edellauvskog og lågurtskog. Potensialet for at det skal utvikle seg et 
rikt mangfold av krevende skoglevende arter er stort. Det er en målsetting å beholde 
verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Det eksisterende 
formålet er foreslått videreført. Områdets viktigste verneverdier er knyttet til at det har store, 
sammenhengende arealer med gammel skog. I den sørlige delen av Stordalen (kjerneområde) 
er det et areal med rikere vegetasjonstyper og med en rik karplanteflora. Arealet er vurdert til 
å være regionalt verneverdig. Hjemmelsgrunnlaget er naturmangfoldloven § 37. 
 
Planstatus 
LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag. Øst for vannskillet på 
Vardåsen/Kringlefjell og ned til Setervannet er et areal registrert med nedslagsfelt drikkevann. 
I Stordalen er et areal registrert med bevaring naturmiljø. Sørvest for Setervannet er det et 
areal med ras- og skredfare. 
 
Mineralske ressurser 
Det er ikke registrert noen forekomster innenfor verneforslaget, men det ligger en 
molybdenforekomst nært inntil ved Sætervatn.  
 
Inngrepsstatus 
Det går en traktorvei i bunnen av Stordalen. Ellers ingen tekniske inngrep. 
 
Avgrensning 
Det er ikke gjort endringer i avgrensningen fra høringsforslaget.  
 
Hovedsynspunkter i høringen 
Hurum orienteringslag skriver at en utvidelse av naturreservatet Sandungåsen så vidt berører 
et av orienteringslagets kart (Rørvik), men at dette er et område som uansett ikke vil bli brukt 
til orientering/turorientering og har dermed ingen innvendinger mot en eventuell utvidelse av 
området.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat har ikke funnet konstruksjoner tilknyttet denne 
drikkevannskilden i området, da dammen for Sætervann ligger i nord. NVEs generelle 
merknad vedrørende vernegrense i strandsonen gjelder fortsatt. 
 
Stefan Neumayer opplyser om at gnr. 8, bnr. 9 som er omfattet av eksisterende Sandungsåsen 
naturreservat ikke lenger eksisterer, men at arealet er lagt inn under gnr. 8, bnr. 5. ref. Hurum 
kommunes matrikkelbrev av 5. august 2014. Han viser til at feilen bør rettes i adresseliste og 
§ 2 i foreslått verneforskrift.  
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Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen konstatere at verneforslaget ikke er problematisk for Hurum orienteringslag 
selv om det berører en liten del av orienteringslagets kart. Fylkesmannen kan heller ikke her 
se at en vernegrense som følger strandsonen er problematisk. Vi kan etter befaring ikke se at 
det kan bli behov for ras og erosjonssikring her.  
 
Fylkesmannen har rettet opp adresseliste og verneforskriftens § 2 med riktig eiendomsforhold.  
 
Fylkesmannens tilråding 
Fylkesmannen tilrår at Sandungsåsen naturreservat utvides med grense som i høringsforslaget 
og med følgende endring i forskriften fra høringsutkastet: 
 

- Gnr. 8, bnr. 9 strykes fra forskriftens § 2.  
 

Forslag til kart og verneforskrift er vedlagt. 
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9. Vedlegg 
− Kart over verneforslag Geitmyråsen 
− Utkast til verneforskrift for Geitmyråsen 
− Kart over verneforslag Trestikle 
− Utkast til verneforskrift for Trestikle 
− Kart over verneforslag Oslien 
− Utkast til verneforskrift for Oslien 
− Kart over verneforslag for Sjølingelve 
− Utkast til verneforskrift for Sjølingelve 
− Kart over verneforslag Veia 
− Utkast til verneforskrift for Veia 
− Kart over verneforslag for utvidelse av Veteren 
− Utkast til verneforskrift for Veteren 
− Kart over verneforslag for utvidelse av Fladalsåsen naturreservat 
− Utkast til ny verneforskrift for Fladalsåsen naturreservat 
− Kart over grenseendring i eksisterende Nøreimsbekken naturreservat 
− Kart over verneforslag for utvidelse av Sandungsåsen naturreservat 
− Utkast til endringsforskrift for Sandungsåsen naturreservat 

 


