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Høring av verneforslag for skog i Viken 

Fylkesmannen sender forslag om vern av ni skogområder i Viken på offentlig høring. 

Verneforslaget omfatter private arealer som er tilbudt av skogeierne til frivillig vern som 

naturreservat. Alle kan komme med merknader til forslaget innen 22.2.2021. 

 

Fylkesmannen sender med dette på høring forslag om vern av fem nye naturreservater og 

utvidelse av fire eksisterende naturreservater.  

 

Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av 

skog. Ved frivillig vern forutsettes det at grunneierne og staten blir enige og inngår avtale om 

erstatning, avgrensing og vernebestemmelser før vernevedtak. Slike avtaler er foreløpig ikke 

inngått for alle områdene, men skogeierne har akseptert høringen. Dette innebærer at det 

kan bli endringer både i vernegrense og vernebestemmelser som et resultat av disse 

forhandlingene og høringen.  

 

Områdene foreslås vernet som naturreservat i medhold av lov av 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Gjennom vernet kan de bevares med 

sitt biologiske mangfold av arter, naturtyper og økosystemer. I hovedsak består områdene av 

eldre skog og/eller skog med særskilte naturverdier. 

 

De nye områdene som foreslås vernet er:   

• Lekumelva, Indre Østfold kommune, ca. 42 daa. Eid av én privat grunneier. 

• Austadmarka, Drammen kommune, ca. 1585 daa. Eid av tre private grunneiere.  

• Leitjernhøgda (tidligere Skaråsen), Drammen kommune, ca. 2245 daa. Kommunalt eid og 

fem private grunneiere. 

• Beia, Nesbyen kommune, 7787 daa. Eid av 32 private grunneiere og Opplysningsvesenets 

fond. 

• Rudsbekken, Nesbyen kommune, 505 daa. Eid av én privat grunneier. 
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Områdene som foreslås utvidet er:  

• Grønliparken og Ormåsen naturreservat, Moss kommune. Utvidelse på ca. 21 daa. Eid av 

én privat grunneier. 

• Rødsåsen naturreservat, Moss kommune. Utvidelse på ca. 125 daa. Eid av én privat 

grunneier. 

• Vestre Risenhøgda og Fuglemosen naturreservat, Aurskog-Høland kommune, utvidelse på 

ca. 4291 daa. Eid av fem private grunneiere. 

• Tverrbergkastet naturreservat, Lier kommune. Utvidelse på ca. 45 daa. Eid av én privat 

grunneier. 

 

Oppstart av verneprosessen ble kunngjort med brev til grunneiere og høringsinstanser 6. 

november 2020, med frist for innspill innen 30. november 2020. I tillegg var områdene 

Hvalpåsen, Hagaevju, Råbjørn, Styggvassdalen, Sørbråten, Thorshaug, Nannestad kappelangård, 

Ramsåsen, Rudskampen og Narvestaddalen med i oppstartsmeldingen, men disse vil bli sendt 

på høring ved en senere anledning.  

 

Høringen 

Fylkesmannen har utarbeidet et samlet høringsdokument for verneforslagene. Det inneholder 

for hvert område en beskrivelse av verneverdier, brukerinteresser og konkret forslag til 

vernebestemmelser/verneforskrift og vernekart.  

 

Høringsdokument, forslag til forskrift, kart, fagrapporter og adresselister legges ut på 

Fylkesmannens hjemmeside https://www.fylkesmannen.no/ov under Høringer. De som ønsker å 

få tilsendt papirkopi kan ta kontakt med Fylkesmannen. Foreslått avgrensning vil også bli lagt ut 

på Økologisk grunnkart, https://okologiskegrunnkart.artsdatabanken.no/.  Velg 

«Naturvernområder – Foreslåtte» i kartlagslisten til høyre. 

 

Formålet med høringen er å få synspunkter og merknader til verneforslaget. Fylkesmannen 

ønsker spesielt synspunkter på følgende: 

• Områdenavn 

• Naturverdier i området 

• Eventuelle konflikter med andre interesser. Vi ber om at eventuelle konflikter beskrives 

konkret, og hvilke endringer som vil være nødvendig for å løse konflikten. 

• Avgrensning 

• Forskrifter 

• Eventuelle feil i høringsforslaget eller i adresselistene, herunder berørte gnr./bnr. 

 

Videre saksbehandling 

Når høringsfristen er ute, vil Fylkesmannen vurdere uttalelsene og gjøre eventuelle nødvendige 

endringer i verneforslaget. Deretter vil Fylkesmannen sende sin tilrådning om vern til 

Miljødirektoratet, som også vurderer forslagene og sender de videre til Klima- og 

miljødepartementet. Departementet forbereder saken og legger forslag om vern frem for 

statsråd. Vedtak om vern skjer ved kongelig resolusjon.  

 

Samtidig med verneplanprosessen vil det være forhandlinger mellom private grunneiere og 

staten om erstatning og vilkår for vern. Ved enighet inngås avtale om vern, og slik avtale er en 

forutsetning for vernevedtak.  

https://www.fylkesmannen.no/ov
https://okologiskegrunnkart.artsdatabanken.no/
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Etter vernevedtak vil grunneiere og høringsinstanser bli underrettet ved brev, og Fylkesmannen 

vil sørge for at naturreservatene blir skiltet og merket.  

 

Merknader til høringen 

Uttalelser til verneforslagene kan sendes til Fylkesmannen innen 22. februar 2021. Vi ber om 

tilbakemelding dersom det er behov for utvidet høringsfrist. Høringsuttalelser sendes på e-post 

til fmovpost@fylkesmannen.no eller i brev til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 

Moss.  

 

Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen skifter navn fra 1. januar 2021 til Statsforvalter. Det vil 

også være mulig å sende uttalelser til vår nye epost-adresse: sfovpost@statsforvalteren.no, og å 

finne frem til høringsdokumenter på våre nye nettsider: www.statsforvalteren.no.  

 

Dette brevet sendes til grunneiere og andre aktuelle høringsinstanser, jf. adresseliste på 

Fylkesmannens hjemmeside. Vi ber om tilbakemelding på eventuelle feil eller mangler i listen. 

Organisasjonene må videresende til eventuelle lokallag som har interesse i saken, eller avgi 

samlet uttalelse fra organisasjonen.  

 

Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen dersom dere har spørsmål. 

 

 

Med hilsen 

 

Ellen Lien 

seksjonssjef 

  

 

Kristin Lugg 

seniorrådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Dokumenter som ligger ute på Fylkesmannens hjemmesider (ta kontakt for å få tilsendt 

papirversjon): 

 

1 Høringsdokument 

2 Kart og forskrift Austadmarka 

3 Kart og forskrift Beia 

4 Kart og forskrift Grønliparken og Ormåsen 

5 Kart og forskrift Leitjernhøgda 

6 Kart og forskrift Lekumelva 

7 Kart og forskrift Rudsbekken 

8 Kart og forskrift Rødsåsen 

9 Kart og forskrift Tverrbergkastet 

10 Kart og forskrift Vestre Risenhøgda og 

Fuglemosen 

11 Adresseliste 
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