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Oppstart av verneprosess for 7 skogområder i Viken 

Statsforvalteren melder med dette oppstart av verneprosess for 3 nye og 4 utvidelser av 
eksisterende naturreservater i Viken. Hensikten med meldingen er å innhente synspunkter 
og sikre medvirkning før det lages et konkret verneforslag. Innspill sendes til Statsforvalteren 
i Oslo og Viken innen 2. mai 2022. 
 
Melding om oppstart  
I samsvar med naturmangfoldloven § 42, melder Statsforvalteren med dette oppstart av 
verneprosess for følgende nye områder: 

 Holum skog, Nittedal kommune, ca. 233 daa. Eid av én grunneier 
 Melåa, Modum kommune, ca. 384 daa. Eid av tre grunneiere 
 Skøienåsen, Lunner kommune, ca. 248 daa. Eid av tre grunneiere 

 
 

Samtidig meldes oppstart av verneprosess for utvidelse av:  
 Fuglen og Ømyr, Aremark kommune, utvidelse på ca. 1 104 daa. Totalt ca. 3 950 daa. 
 Høgsmosan og Geitåsen, Gjerdrum og Lillestrøm kommuner, utvidelse på ca. 686 daa. 

Totalt ca. 1398 daa. Eid av fire grunneiere. 
 Ravndalen, Nittedal og Gjerdum kommuner. Utvidelse på ca. 604 daa. Totalt ca. 2194 daa. 

Eid av to grunneiere.  
 Kolknuten, Kongsberg kommune, utvidelse på ca. 775 daa. Totalt ca. 12291 daa. 

 
 
Aktuell verneform er naturreservat etter naturmangfoldloven § 37. Naturfaglige rapporter og kart 
over områdene kan sees på Statsforvalterens hjemmeside, https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-
og-viken/, under miljø og klima, eller oversendes per post ved forespørsel. Vi gjør spesielt 
oppmerksom på at avgrensningene ikke er et verneforslag, men er det arealet som skal utredes 
videre i verneprosessen. Det må forventes endringer. 
 
Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.  
 

Etter adresseliste

Vår  dato:

01.04.202

Deres  dato:

mailto:sfovpost@statsforvalteren.no
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Om formålet med vernet og områdene 
Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk 
natur bevares for kommende generasjoner. Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke 
truede naturtyper, finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte 
skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død 
ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er 
derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om 
vern av 10 % av skogarealet i Norge. 
 

Holum skog ligger i Nittedal kommune ved Mortens kro på sørsiden av Trondheimsveien, og 
måler ca. 233 daa. Området følger eiendomsgrense i sør og avgrenses av høyspentlinjer i 
både nord, øst og vest. Skogen er gammel granskog på middels bonitet med innslag av rike 
sumpskogsområder i sør-øst. Området er vurdert til regionalt verneverdig (**) og vil bidra til 
å dekke mangler i skogvernet knyttet til lavereliggende gammel granskog. 
 
Melåa er et tredelt område i Modum kommune på til sammen ca. 384 daa. Området 
omfatter en nordvendt, velutviklet lavlandsbekkekløft langs Tyrifjorden sør for Øst-
Modumveien. Nordre del av området ble registrert i forbindelse med edelløvskogs-
kartleggingen i 2013, mens søndre deler av området er MiS-figur med rik bakkevegetasjon. 
Området fyller flere mangler i dagens skogvern knyttet til skog i bekkekløft, kalkgranskog, rik 
edelløvskog, og gammel naturskog med mye død ved. Det er registrert et rikt artsmangfold 
med en rekke kravfulle og rødlistede arter i området. 

 
Skøienåsen omfatter et kalkrikt område på ca. 250 daa vest for Lunner barneskole. Området 
ble naturtypekartlagt etter NiN i 2018, og store deler av området ble også registrert i 2015 
etter DN-håndbok 13. Store deler av området består av grandominert kalkskog med innslag 
av furu som vil bidra til å fylle mangler i dagens skogvern. Det er registrert 42 rødlistearter i 
området, samt en forekomst av den prioriterte naturtypen kransalgesjø. Rundt 
kransalgesjøen er det registrert rik åpen jordvannsmyr som er en rødlistet naturtype, og i 
sør-vest ligger et kalkbrudd med fossiler og sedimentære strukturer. 
 
Fuglen og Ømyr utvidelsesforslaget ligger i Aremark kommune. Området ble kartlagt i 2020 
og beskrives som småkupert, med innslag av partier med myr og enkelte bekker. Mindre 
søkk med sumpskog finnes. Området inkluderer tre kjerneområder (områder med særlig høy 
biologisk verdi) - to lokaliteter med rik blandingsskog i lavlandet og en lokalitet med gammel 
granskog. Det mest spesielle med områdets naturkvaliteter, er forekomst av rike 
blandingsskoger med innslag av edelløvtrær som eik, lind og hassel. Utvidelsesforslaget har 
verneverdier som kan tilføre både økt areal og naturkvaliteter til eksisterende verneområde. 
 
Høgsmosan og Geitåsen (utv.) ligger i Gjerdrum og Lillestrøm kommuner. Foreslått 
utvidelse rundt eksisterende Høgsmosan naturreservat og sørover med Geitåsen. Utvidelsen 
på 686 daa omfatter skogsområdene rundt myra og vil tilføre verneverdier i form av 
kantsoner mot en svært viktig myr, og areal for myrrestaurering. Utvidelsen sørover med 
Geitåsen vil tilføre et areal med gammel barskog med flere rødlistearter. Geitåsen ble 
opprinnelig meldt inn som et separat frivillig vern område og har blitt vurdert til regionalt 
verneverdig (**). 
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Ravndalen (utv.) ligger i Nittedal og Gjerdrum kommuner sør og vest for eksisterende 
Ravndalen naturreservat. Det foreslås en utvidelse på ca. 604 dekar som vil tilføre 
verneverdier i form av et variert område med mye gammel skog. Skogen spenner fra fattig 
barskog, til kalkfuruskog og rik sumpskog. Det store artsmangfoldet av karplanter er særlig 
knyttet til kalkfuruskog i den sørvestvendte lia mot Hakadal. Det er også gjort funn av flere 
rødlistede vedboende sopp i den midtre delen av tilbudsområdet, og området har stedvis 
godt med død ved. Området vil bidra til å fylle mangler i skogvernet knyttet til lavereliggende 
gammel skog, og anses som regionalt viktig (**).  
 
Kolknuten (utv.) ligger i Kongsberg kommune. Foreslått utvidelse er sørøst i naturreservatet 
på Opplysningsvesenets Fonds eiendom. Utvidelsen vil føre til en bedre og mer naturlig 
arrondering av eksisterende Kolknuten naturreservat og at en viktig naturtype med gammel 
lavlandsfuruskog inkluderes i vernet, samt noen mindre tjern og myrområder. Utvidelsen er 
foreslått ned mot naboeiendom i sør, men eventuelle behov for transport og tilkomst for drift 
av bakenforliggende skog på denne eiendommen, foreslås hensyntatt som direkte unntak i 
verneforskriftene. 
 

 
Les mer om områdene 
Det kan leses mer om hvert enkelt område i de respektive naturfaglige rapportene lagt ut på 
Statsforvalterens hjemmeside. Der det er vurdert tilstrekkelig med allerede kjent kunnskap om 
naturverdiene, henvises det til mer informasjon i www.naturbase.no.  
 
Hva innebærer vernet?  
Vern av områdene vil medføre at ingen kan foreta seg noe som forringer verneverdiene og at 
vegetasjon og dyreliv er vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, 
fysiske inngrep og motorferdsel. Bruk av områdene til blant annet friluftsliv, jakt, fiske, bær- og 
sopplukking vil derimot være tillatt. Hvilke bestemmelser som gjelder for det enkelte område, blir 
beskrevet i verneforskriften når verneforslagene kommer på formell høring.  
 
Innspill og videre prosess  
Statsforvalteren melder nå oppstart av verneplanarbeid for å innhente synspunkter og sikre  
medvirkning før det utformes et konkret verneforslag. Vi vil gjerne ha opplysninger om naturverdier 
og brukerinteresser, og ønsker innspill som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. Vi ber 
fylkeskommunen og kommunen vurdere hvordan lokale og regionale planer best kan tilpasses 
verneforslaget.  
 
Etter gjennomgang av kommentarer til oppstartsmeldingen og drøftinger med grunneierne og deres 
organisasjoner, vil verneforslaget med detaljert områdeavgrensning og verneforskrifter sendes på 
høring med frist på to måneder for å komme med uttalelse. I høringen vil det også gis en nærmere 
beskrivelse av områdene. Etter høringen vil Statsforvalteren gå gjennom uttalelser, gjøre eventuelle 
justeringer og sende vår tilrådning for vern til Miljødirektoratet. Endelig vernevedtak fattes av 
Kongen i Statsråd.  
 
Ved frivillig vern forutsettes det at grunneierne og staten blir enige og inngår avtale om erstatning, 
avgrensing og vernebestemmelser før vernevedtak. Slike avtaler er kun inngått for et fåtall av 
områdene, men skogeierne har direkte eller via skogeierforeningen akseptert oppstart av 
verneprosess. I løpet av prosessen vil forhandlingene avklare om det er grunnlag for en endelig 
avtale.  
 

http://www.naturbase.no/
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Merknader til oppstartsmeldingen  
Merknader til oppstartsmeldingen og innspill til verneplanarbeidet sendes pr e-post til 
sfovpost@statsforvalteren.no, eller som brevpost til: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 
1502 Moss.  
 
Frist for å komme med merknader er 02. mai 2022.  
 
Dette brevet sendes til grunneiere og andre aktuelle høringsinstanser. Adresselisten er lagt ut på 
Statsforvalterens hjemmeside. Vi ber om å bli kontaktet ved feil eller mangler i listen.  
 
Ta gjerne kontakt med Statsforvalteren dersom dere har spørsmål. 
 
 
Kontaktinformasjon til saksbehandlere: 
Kristin Lugg, 69 24 75 58, krlug@statsforvalteren.no 
Christian Hillmann, 22 00 36 35, fmoachi@statsforvalteren.no   
Emilie Pedersen, 32 26 67 20, emped@statsforvalteren.no 
Håvard Kristoffersen, 22 00 36 53, fmoakri@statsforvalteren.no 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ellen Lien 
seksjonssjef 

  
 
Emilie Pedersen 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE

GRUNNEIER HOLUM

Kommune Gnr Bnr Navn Adresse/e-postadresse Postnr./sted

Nittedal 2 6 Nittedal kommune Postboks 63 1483 Hagan

Nittedal 2 100 Nittedal kommune Postboks 64 1484 Hagan

Nittedal 2 174 Nittedal kommune Postboks 65 1485 Hagan

NABOER HOLUM

Kommune Gnr Bnr Navn Adresse/e-postadresse Postnr./sted

Nittedal 2 330 Oda F Bardal og Magdi Omar Y Abdelmaguid Abborveien 5 1481 Hagan

Nittedal 2 101  John Berg Prestegårdsveien 51 0851 Oslo 

Nittedal 2 101  Ingrid Maria Mcleish Sagerudstubben 20 1482 Nittedal

Nittedal 1 1 Joar André Onstad Trondheimsveien 7 2013 Skjetten

Nittedal 101 2 Viken Fylkeskommune Postboks 220 1702 Sarpsborg

GRUNNEIERE MELÅA

Kommune Gnr Bnr Navn Adresse/e-postadresse Postnr./sted

Modum 9 5 Wenche Fretheim Saupstad Vikersundveien 417 3533 Tyristrand

Modum 9 7  Jon Tore Bjertnes Rykkje Øst-Modumveien 899 3370 Vikersund

Modum 10 1 Eigil Prydz Melåhøgda 8 3370 Vikersund

Modum 10 2 Eigil Prydz Melåhøgda 8 3370 Vikersund

Modum 10 12 Eigil Prydz Melåhøgda 8 3370 Vikersund

NABOER MELÅA

Kommune Gnr Bnr Navn Adresse/e-postadresse Postnr./sted

Modum 10 3 Nanna S Nordhagen Skolegata 1 3370 Vikersund

Modum 10 10 Asle E Braathen Tandberg Øst-Modumveien 1367 3370 Vikersund

Modum 9 9 Petter Johansen Berg Nedre Bergsvei 32 3370 Vikersund

Modum 9 9 Kjell Anton Dyrhovd Dyrhovd Redalen 560 3535 Krøderen

Modum 9 13 Kjell Oddvar Braathen Gunnerudveien 29 3410 Sylling

GRUNNEIER SKØIENÅSEN

Kommune Gnr Bnr Navn Adresse/e-postadresse Postnr./sted

Lunner 99 1 Jørgen Kjørven
jorgen_kjorven@hotmail.com eller Kjørkevegen 

41
2730 Lunner

Lunner 101 1 Hilde Waaler og Jørgen Waaler jorgen@waaler.no 2730 Lunner

Lunner 101 50 Lunner kommune v/ Guri Kjærem guk@lunner.kommune.no eller Sandsvegen 1 2740 Roa

Lunner 102 5 Lunner kommune v/ Guri Kjærem guk@lunner.kommune.no eller Sandsvegen 1 2741 Roa

NABOER SKØIENÅSEN

Kommune Gnr Bnr Navn Adresse/e-postadresse Postnr./sted

Lunner 17 1 Hans Erik Ballangrud Gamlevegen 30 2730 Lunner

Lunner 99 2 Amund Wøien Kjørkevegen 37 2730 Lunner

Lunner 102 3 Tina Engedal Oppen Grindvollinna 102 A 2730 Lunner

Lunner 101 56 Lunner Almenning Vannebos Veg 205 2743 Harestua

Lunner 101 22 Atle Mjåtvedt Grindvollinna 104 2730 Lunner

Lunner 101 7 Reidunn Svarstad Trollnes 7  1394 Nesbru

Lunner 101 7 Rolf Piene Halvorsen Lilleakerveien 11  0283 Oslo

Lunner 101 39  Ida Karoline J Aasland Majorstuveien 15 B  0367 Oslo

Lunner 101 23 Alf Reidar Dale Edvard Griegs Allé 12 0479 Oslo
Lunner 101 27 Lunner Almenning Vannebos Veg 205 2743 Harestua
Lunner 101 40 Rolf Piene Halvorsen Lilleakerveien 11 0283 Oslo
Lunner 101 40 Reidunn Svarstad Trollnes 7  1394 Nesbru
Lunner 101 69 Bane Nor Sf Postboks 4350 2308 Hamar

GRUNNEIER FUGLEN OG ØMYR (UTV)

Kommune Gnr Bnr Navn Adresse/e-postadresse Postnr./sted

Aremark 37 9 Inger J A R Gabrielsen ingerjohannearg@gmail.com

NABOER FUGLEN OG ØMYR (UTV)

Kommune Gnr Bnr Navn Adresse/e-postadresse Postnr./sted

Halden 220 1 Ingeborg Anker-Rasch Hafsrødveien 5 1766 Halden

Aremark 37 13 Johan Anker-Rasch Hoslejordet 10 1362 Hosle

GRUNNEIER HØGSMOSAN OG GEITÅSEN (UTV)

Kommune Gnr Bnr Navn Adresse/e-postadresse Postnr./sted

Lillestrøm 50 3 Jan Ove Hvidsten Solbergveien 182 / janove@wright.no 2020 Skedsmokorset

Lillestrøm 50 1 Grete Nygård Solbergveien 171 / stovner@bennis.no 2020 Skedsmokorset

Lillestrøm 50 5 Rune Strøm Næverdal Riisveien 75 / runenever@gmail.com 2008 Kjeller

Gjerdrum 73 1 Gjerdrum Almenning Postboks 24/Nordåsvegen 5 / espen@rom-alm.no2032 Maura

NABOER HØGSMOSAN OG GEITÅSEN (UTV)

Kommune Gnr Bnr Navn Adresse/e-postadresse Postnr./sted

Lillestrøm 53 1 Georg Molvig georg.molvig@gmail.com

GRUNNEIER RAVNDALEN (UTV)

Kommune Gnr Bnr Navn Adresse/e-postadresse Postnr./sted

Nittedal 61 9 Trygve Ragnar Berg Gamleveien 354  1484 Hakadal

Nittedal 61 1 Trygve Ragnar Berg Gamleveien 355  1485 Hakadal

Nittedal 59 1 Ola Fredrik Haug ofr-hau@online.no 1482 Hakadal

NABOER RAVNDALEN (UTV)

Kommune Gnr Bnr Navn Adresse/e-postadresse Postnr./sted

Nittedal 59 14  Torbjørn Kirkeby Okgarsveien 6 1487 Hakadal

Nittedal 61 5 Tommy Sveinung Elnæs Rustelia 62 1484 Hakadal

mailto:jorgen_kjorven@hotmail.com%20eller%20Kjørkevegen%2041
mailto:jorgen_kjorven@hotmail.com%20eller%20Kjørkevegen%2041
mailto:jorgen@waaler.no
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mailto:guk@lunner.kommune.no%20eller%20Sandsvegen%201


Nittedal 61 6 Sam Enayati Åsliveien 3b 1368 Stabekk
Nittedal 61 6 Sayna Enayati Vallerudåsen 95 1476 Rasta
Nittedal 61 8 Sam Enayati Åsliveien 3b 1368 Stabekk
Nittedal 61 8 Sayna Enayati Vallerudåsen 95 1476 Rasta
Nittedal 73 1 Statskog Sf Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos

GRUNNEIER KOLKNUTEN (UTV)

Kommune Gnr Bnr Navn Adresse/e-postadresse Postnr./sted

Kongsberg 103 2 Opplysningsvesenets fond Postboks 535, Sentrum 0105 Oslo

NABOER KOLKNUTEN (UTV)

Kommune Gnr Bnr Navn Adresse/e-postadresse Postnr./sted

Kongsberg 103 4 Odd Håvard Odden Voldenveien 43 3619 Skollenborg

Kongsberg 143 1 Statsskog SF post@statskog.no

LOKALE OG REGIONALE INSTANSER

Instans/organisasjon E-post

Akershus Bondelag akershus@bondelaget.no

Akershus og Oslo Orienteringskrets akershus.oslo@orientering.no

Akershus Skikrets akershus@skiforbundet.no

Aremark kommune post@aremark.kommune.no

Birdlife Oslo og Akershus leder@oa.birdlife.no

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag v/ Kjetil Jørstad ketil.jorstad@gmail.com

Buskerud Bondelag buskerud@bondelaget.no

Buskerud botaniske forening buskerud@botaniskforening.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

CK Nittedal johanconradson@gmail.com

DNT Drammen og Omegn kontoret.drammen@dnt.no

DNT Hadeland hadeland@turistforeningen.no

DNT Kongsberg og Omegns Turistforening kongsberg@dnt.no

DNT Ringerike vibeke.tjom@dnt.no

Elvia AS firmapost@hafslundnett.no

Forum for natur og friluftsliv – Buskerud buskerud@fnf-nett.no

Forum for Natur og friluftsliv Akershus akershus@fnf-nett.no

Forum for Natur og friluftsliv Østfold ostfold@fnf-nett.no

Gjerdrum kommune postmottak@gjerdrum.kommune.no

Gjerdrum turlag gjerdrumturlag@dnt.no

Glitre Energi kundeservice@glitreenergi-nett.no

Halden kommune postmottak@halden.kommune.no

Halden soppforening ninnicc@hotmail.com

Holumskogen skole holumskogen.skole@nittedal.kommune.no

Interessegruppa Mer Villmark Nå mervillmark@gmail.com

Kirkeby skole kirkeby.skole@nittedal.kommune.no

Kongsberg kommune postmottak@kongsberg.kommune.no

Lillestrøm kommune postmottak@lillestrom.kommune.no

Lunner barneskole barneskole.lunner@lunner.kommune.no

Lunner kommune post@lunner.kommune.no

Modum orientering styret@modumorientering.no

Mortetjern barnehage mona.bratasaeter@nittedal.kommune.no

Natur og Ungdom Viken viken@nu.no

Naturvernforbundet i Buskerud v/ Per Øystein Klunderudpedroklu@online.no

Naturvernforbundet i Halden halden@naturvernforbundet.no

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus noa@noa.no

Naturvernforbundet i Østfold hborch@me.com, ledernaturvernforbundetostfold@gmail.com

Nittedal orientering post@nittedalorientering.no

NOF Buskerud buskerud@birdlife.no

Norges Jeger– og Fiskerforbund Akershus akershus@njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud buskerud@njff.no

Norges Jeger– og Fiskerforbund Østfold ostfold@njff.no

Norsk Ornitologisk Forening, Østfold ostfold@birdlife.no

Romerike steinerskole AS, romerike@steinerskolen.no

Skedsmo historielag sofie.molvig@gmail.com

Solstua barnehage post@solstuabhg.no

Tistedalen friluftslag leder@tfl.no

Turkameratene Nittedal turkameratene.nittedal@dnt.no

Viken Idrettskrets viken@idrettsforbundet.no

Østfold bonde- og småbrukerlag hjbr19@online.no, lillian.orka26@gmail.com

Østfold bondelag ostfold@bondelaget.no

Østfold Botaniske Forening ostfoldbotanikk@gmail.com

Østfold Entomologiske Forening thjolsen@broadpark.no

Østfold O-krets oystein.Hildeskor@orientering.no

SENTRALE INSTANSER

Instans/organisasjon E-post

Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no

Avinor AS post@avinor.no

mailto:ingerjohannearg@gmail.com
mailto:ofr-hau@online.no
mailto:postmottak@banenor.no
mailto:info@turistforeningen.no
mailto:postmottak@kmd.dep.no
mailto:firmapost@hafslundnett.no
mailto:post@jernbanedirektoratet.no
mailto:ostfold@fnf-nett.no
mailto:kundeservice@glitreenergi-nett.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 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet firmapost@nkom.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 

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 

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 

Statens vegvesen firmapost-ost@vegvesen.no

Statens Vegvesen firmapost@vegvesen.no

Statkraft SF info@statkraft.no 

Statnett SF firmapost@statnett.no 

Statskog SF post@statskog.no

Stedsnavnstjenesten for Østlandet og 

Agderfylkene
post@sprakradet.no 

Telenor Servicesenter for nettutbygging sfn@telenor.com

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 

KOPI

Instans/organisasjon E-post

Areal og eiendom post@arealogeiendom.no

Forstkandidat Myrbakken v/ Severin Myrbakken severin@myrbakken.no

Miljødirektoratet  post@miljodir.no

Norskog sentral firmapost@norskog.no 

Norskog v/ Anders Ringstad anders.ringstad@norskog.no

Norskog v/ Øyvind Sørhuus oyvind.sorhuus@norskog.no

Viken skog sentral e-post@viken.skog.no

Viken skog v/ Per Fladby pf@viken.skog.no

mailto:styret@modumorientering.no
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mailto:ostfoldbotanikk@gmail.com
mailto:thjolsen@broadpark.no
mailto:oystein.Hildeskor@orientering.no
mailto:ostfold@birdlife.no
mailto:nmf@nmf.no
mailto:naturvern@naturvernforbundet.no
mailto:post@solstuabhg.no
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	Varsel om oppstart av verneprosess for 7 områder
	Oppstart av verneprosess for 7 skogområder i Viken
	Holum skog ligger i Nittedal kommune ved Mortens kro på sørsiden av Trondheimsveien, og måler ca. 233 daa. Området følger eiendomsgrense i sør og avgrenses av høyspentlinjer i både nord, øst og vest. Skogen er gammel granskog på middels bonitet med innslag av rike sumpskogsområder i sør-øst. Området er vurdert til regionalt verneverdig (**) og vil bidra til å dekke mangler i skogvernet knyttet til lavereliggende gammel granskog.
	Melåa er et tredelt område i Modum kommune på til sammen ca. 384 daa. Området omfatter en nordvendt, velutviklet lavlandsbekkekløft langs Tyrifjorden sør for Øst-Modumveien. Nordre del av området ble registrert i forbindelse med edelløvskogs-kartleggingen i 2013, mens søndre deler av området er MiS-figur med rik bakkevegetasjon. Området fyller flere mangler i dagens skogvern knyttet til skog i bekkekløft, kalkgranskog, rik edelløvskog, og gammel naturskog med mye død ved. Det er registrert et rikt artsmangfold med en rekke kravfulle og rødlistede arter i området.
	Skøienåsen omfatter et kalkrikt område på ca. 250 daa vest for Lunner barneskole. Området ble naturtypekartlagt etter NiN i 2018, og store deler av området ble også registrert i 2015 etter DN-håndbok 13. Store deler av området består av grandominert kalkskog med innslag av furu som vil bidra til å fylle mangler i dagens skogvern. Det er registrert 42 rødlistearter i området, samt en forekomst av den prioriterte naturtypen kransalgesjø. Rundt kransalgesjøen er det registrert rik åpen jordvannsmyr som er en rødlistet naturtype, og i sør-vest ligger et kalkbrudd med fossiler og sedimentære strukturer.
	Fuglen og Ømyr utvidelsesforslaget ligger i Aremark kommune. Området ble kartlagt i 2020 og beskrives som småkupert, med innslag av partier med myr og enkelte bekker. Mindre søkk med sumpskog finnes. Området inkluderer tre kjerneområder (områder med særlig høy biologisk verdi) - to lokaliteter med rik blandingsskog i lavlandet og en lokalitet med gammel granskog. Det mest spesielle med områdets naturkvaliteter, er forekomst av rike blandingsskoger med innslag av edelløvtrær som eik, lind og hassel. Utvidelsesforslaget har verneverdier som kan tilføre både økt areal og naturkvaliteter til eksisterende verneområde.
	Høgsmosan og Geitåsen (utv.) ligger i Gjerdrum og Lillestrøm kommuner. Foreslått utvidelse rundt eksisterende Høgsmosan naturreservat og sørover med Geitåsen. Utvidelsen på 686 daa omfatter skogsområdene rundt myra og vil tilføre verneverdier i form av kantsoner mot en svært viktig myr, og areal for myrrestaurering. Utvidelsen sørover med Geitåsen vil tilføre et areal med gammel barskog med flere rødlistearter. Geitåsen ble opprinnelig meldt inn som et separat frivillig vern område og har blitt vurdert til regionalt verneverdig (**).
	Ravndalen (utv.) ligger i Nittedal og Gjerdrum kommuner sør og vest for eksisterende Ravndalen naturreservat. Det foreslås en utvidelse på ca. 604 dekar som vil tilføre verneverdier i form av et variert område med mye gammel skog. Skogen spenner fra fattig barskog, til kalkfuruskog og rik sumpskog. Det store artsmangfoldet av karplanter er særlig knyttet til kalkfuruskog i den sørvestvendte lia mot Hakadal. Det er også gjort funn av flere rødlistede vedboende sopp i den midtre delen av tilbudsområdet, og området har stedvis godt med død ved. Området vil bidra til å fylle mangler i skogvernet knyttet til lavereliggende gammel skog, og anses som regionalt viktig (**).
	Kolknuten (utv.) ligger i Kongsberg kommune. Foreslått utvidelse er sørøst i naturreservatet på Opplysningsvesenets Fonds eiendom. Utvidelsen vil føre til en bedre og mer naturlig arrondering av eksisterende Kolknuten naturreservat og at en viktig naturtype med gammel lavlandsfuruskog inkluderes i vernet, samt noen mindre tjern og myrområder. Utvidelsen er foreslått ned mot naboeiendom i sør, men eventuelle behov for transport og tilkomst for drift av bakenforliggende skog på denne eiendommen, foreslås hensyntatt som direkte unntak i verneforskriftene.
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