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Tilråding om vern av Rykkhustjønnin naturreservat 

Statsforvalteren tilrår vern av Rykkhustjønnin naturreservat i Sør-Fron kommune. 
Naturreservatet skal opprettes som kompensasjon for tap av verneverdier i Lågendeltaet 
naturreservat i Lillehammer kommune som følge av ny E6.  
 
Oppstart av verneplanarbeidet ble kunngjort 23. september 2021. Verneforslaget ble sendt på 
høring 10. desember 2021, med høringsfrist 16. februar 2022. Hverken innspill til 
oppstartsmeldingen eller høringsforslaget har avdekket forhold som tilsier at området ikke kan 
vernes. Prosessen er beskrevet i vedleggene.  
 
Rykkhustjønnin naturreservat skal fungere som erstatningsareal for ny E6 gjennom Lågendeltaet 
naturreservat. Det nye verneområdet utgjør siste trinn i tiltakshierarkiet og er en svært viktig del av 
kompensasjonsplanen for ny E6. Dette beskrives nærmere i Statsforvalterens behandling av Nye 
Veier sin søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Lågendeltaet naturreservat, der vedtak 
fattes samtidig som dette brevet blir sendt.  
 
Rykkhustjønnin naturreservat har svært høye naturverdier knyttet til våtmark i den tilstand arealet 
har i dag. Det er likevel listet opp mulige skjøtsels- og restaureringstiltak i vedlagte notat. Det er i 
Statsforvalterens vedtak om dispensasjon til ny E6 gjennom Lågendeltaet satt som vilkår at Nye 
Veier skal bekoste flere av disse, der de to største innebærer å åpne flomvoller nederst i Fossåa, og å 
mudre Svarttjønna.  
 
Det er inngått frivillige avtaler om vern mellom grunneierne og Staten etter prinsippene om frivillig 
vern av skog. Det er Nye Veier som bekoster opprettelsen av det nye verneområdet, herunder 
erstatning for skogen i området. Vi ber om at Rykkhustjønnin naturreservat prioriteres for vern slik 
at det siste trinnet i tiltakshierarkiet for ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat kan fullføres 
raskest mulig. 
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