
Vedlegg til Statsforvalterens tilrådning til Miljødirektoratet om vern av 5 skogområder i Viken 

Høringsinnspill ved høring av Nannestad kapellangård og Klippa– frist 

15.7.2022 

Lokale og regionale høringsinstanser som har hatt verneforslagene til uttalelse: 

Akershus Bondelag, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Akershus Skikrets, Akershus 

sau og geit, Birdlife Oslo og Akershus, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag v/Kjetil 

Jørstad, Buskerud Bondelag, Buskerud botaniske forening, Buskerud 

Orienteringskrets, Buskerud ornitologiske forening, Buskerud Sau og Geit, Buskerud 

Skikrets, DNT Drammen og omegn, DNT Indre Østfold, DNT Oslo og Omegn, Elvia AS, 

Forum for natur og friluftsliv – Buskerud, Forum for Natur og friluftsliv – Østfold, 

Forum for Natur og friluftsliv – Akershus, Glommens og Laagens Brukseierforening, 

Hafslund Eco Vannkraft AS, Indre Østfold kommune, Indre Østfold sopp og 

nyttevekstforening, Interessegruppa Mer Villmark Nå, Nannestad turlag DNT, 

Naturvernforbundet i Buskerud, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, 

Naturvernforbundet i Østfold, Nannestad kommune, Norges Jeger- og Fiskerforbund 

Buskerud, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norges Jeger– og Fiskerforbund 

Østfold, Norsk Ornitologisk Forening Østfold, Norsk Ornitologisk forening Oslo og 

Akershus, NVE Region Øst, NVE Region Sør, Oslo og Akershus Bonde- og Småbrukarlag 

v/ Svein Kåre Eggbø, Oslo og Omland Friluftsråd, Rakkestad kommune, Sarpsborg 

idrettsråd, Sarpsborg kommune, Statens Vegvesen, Telenor Servicesenter for 

nettutbygging, Trollskogen naturbarnehage, Varteig historielag, Viken Idrettskrets, 

Viken fylkeskommune, Viken Idrettskrets, Viken Natur og Ungdom, Viken Skog, Østfold 

bonde- og småbrukerlag, Østfold Botaniske Forening, Østfold Entomologiske 

Forening, Østfold O-krets, Østfold bondelag, Øvre Eiker kommune, Øvre Eiker Nett 

 

Sentrale høringsinstanser som har hatt verneforslagene til uttalelse: 

Arbeids- og sosialdepartementet, Avinor AS, Bane NOR SF, Den Norske Turistforening, 

Direktoratet for mineralforvaltning, Forsvarsbygg, Friluftslivets fellesorganisasjon, 

Friluftsrådenes Landsforbund, Jernbanedirektoratet, Hafslund nett, Hallingdal 

kraftnett AS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, 

Landbruksdirektoratet, Luftfartstilsynet, Natur og Ungdom, NHO Reiseliv, Norges 

Bondelag, Norges Fjellstyresamband, Norges Geologiske Undersøkelser, Norges 

Handikapforbund, Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, 

Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Luftsportsforbund, Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet, Norges Miljøvernforbund, Norges Naturvernforbund, 

Norges Orienteringsforbund, Norges skogeierforbund, Norges Televisjon, Norges 

vassdrags- og energidirektorat, Norgesnett AS, Norsk Bergindustri, Norsk 

Biologforening, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Botanisk Forening, Norsk 

Industri, Norsk institutt for bioøkonomi, Norsk institutt for naturforskning, Norsk 
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Organisasjon for Terrengsykling, Norsk Orkideforening, Norsk Ornitologisk Forening, 

Norsk Sau og Geit, Norsk Zoologisk Forening, Norskog, NTNU Fakultetet for 

naturvitenskap og teknologi, NTNU Ringve botaniske have, NTNU Vitenskapsmuseet, 

NVE, Oljedirektoratet, Riksantikvaren, SABIMA, Skiforeningen, Statens Kartverk, 

Statkraft SF, Statnett SF, Statskog SF, Statskog v/ Kjetil Syrstad, Stedsnavnstjenesten 

for Østlandet og Agderfylkene, Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap, 

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum og botanisk hage, Universitetet i Tromsø, 

Vegdirektoratet, WWF-Norge 
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Svar på høring av forslag om vern av skog i Viken 
 
 

Vi viser til forslag om vern av Eikhaugen, Indre Østfold kommune, Klippa, Øvre Eiker kommune,  Kulleruddalen 
(tidligere Kongsrud), Sarpsborg kommune, Kullebunddalen, Rakkestad kommune, Gåsehalsen (Tidligere 
Trollerudåsen-Klemma), Indre Østfold kommune og utvidelse av Nannestad kapellangård, Nannestad 
kommune, Forsvarsbygg gir høringssvar i denne type saker med det utgangspunkt å ivareta Forsvarets 
arealbruksinteresser. 

Vi registrerer at de generelle unntakene fra ferdselsbestemmelsene inkluderer hensynet til militær operativ 
virksomhet og avgang og landing med Forsvarets luftfartøy. Vi har ingen ytterligere merknader til 
verneforslaget. 

 

 

 

  
Bjørn Bergesen 
Leder Arealplan 
Eiendomsforvaltning 

 

Forsvarsbygg  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  

 

 
 

Til Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 

23.05.2022 2020/98-44/315 

Tidligere dato Tidligere referanse 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 
 
  

Catrine Curle 
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From: Rune Garberg[rune.garberg@statnett.no]
Sent: 07.07.2022 12:55:12
To: Postmottak SFOV[sfovpost@statsforvalteren.no]
Cc: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NVE[nve@nve.no]
Subject: Høring av forslag om vern av skog i Viken - Eikhaugen - Klippa - Kulleruddalen - 
Kullebunddalen - Gåsehalsen - Nannestad kapellangård (utv.) - Ingen merknader 
Åpen informasjon / Public information
 
Deres ref: 2022/14556
 
 
Statnett viser til høring av forslag om vern av skog i Viken - Eikhaugen - Klippa - Kulleruddalen - 
Kullebunddalen - Gåsehalsen - Nannestad kapellangård (utv.) i Viken
 
Statnett har ikke merknader til høringen.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Rune Garberg
Seniorrådgiver eiendomsforvaltning
NPM – Miljø og tillatelser

Statnett 
 
 

Fra: Pedersen, Emilie <emped@statsforvalteren.no> 
Sendt: fredag 6. mai 2022 15:01
Emne: Høring av forslag om vern av skog i Viken
 

Hei,
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken sender med dette forslag om vern av seks skogområder i Viken på 
høring. Se vedlagt oversendelsesbrev. Mer informasjon om områdene finner du på våre nettsider.
 
Innspill til høringen kan sendes skriftlig til oss innen 15. juli 2022. 

Du kan gi tilbakemelding pr e-post til sfovpost@statsforvalteren.no eller som brevpost til: 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. 
Huske å merke innspillet med referanse 2022/14556 og navn på området innspillet gjelder.
 
 
Med vennlig hilsen
Emilie Pedersen
rådgiver

OBS: Avsender av e-posten er utenfor organisasjonen. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyttvern/horing-av-forslag-om-vern-av-skog5/&data=05%7C01%7Csfovpost@statsforvalteren.no%7Ceec2790bbd2f47c4eec508da60072bfb%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637927881171891962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tVCU6vz162P5OkTdrjS9rRkra8ib6xapSQ8ThigNZVQ=&reserved=0
mailto:fmovpost@fylkesmannen.no


klima- og miljøvernavdelingen
Telefon
:
E-post:
Web:

32 26 67 20
emped@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/ov

 

"This email with attachments is solely for the use of the individual or entity to which it is 
addressed. It may contain confidential or privileged information. If you are not the addressee, 
please notify the sender and delete this message and all attachments from your files." 



 
 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

 

  

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 
Postboks 325 

1502 MOSS 

 

 
Vår dato: 15.07.2022    

Vår ref.: 202119818-6  Oppgis ved henvendelse 

Deres ref.: 2022/14556 
 

 

Uttalelse på høring - Forslag om vern av skog - Eikhaugen, Klippa, 

Kulleruddalen, Kullebunddalen, Gåsehalsen og Nannestad 

kapellangård 

Vi viser til høring av verneforslag for skog i Viken.  

 

NVE har sett gjennom høringsforslaget for de foreslåtte verneområdene med tanke på 

energi- og vassdragsinteresser som eksisterende og planlagte energi- og nettanlegg, 
vannkraftverk, hydrologiske målestasjoner m.m. Vi har tidligere uttalt oss ifb. 

oppstartsmeldingen.  

 
- Så langt vi kjenner til er det ingen konflikter knyttet til vern av områdene Klippa, 

Kulleruddalen, Kullebunddalen, Gåsehalsen og utvidelse av Nannestad 

kapellangård.  
 

- Det foreslåtte verneområdet Eikhaugen ligger ved reguleringsmagasinet Øyeren. 

Øyerenmagasinet reguleres i forbindelse med kraftproduksjon av vannkraftverket 

Solbergfoss. Kraftverket eies av Hafslund Eco Vannkraft AS, mens Glommens og 
Laagens Brukseierforening har konsesjon til reguleringen av Øyerenmagasinet. 

Hafslund Eco har uttalt seg og informerer om at det de ikke har behov for 

bestemmelser/dispensasjoner i verneforskriften ifb. reguleringsmagasinet. De 

anser det heller ikke som realistisk å heve høyeste regulerte vannstand (HRV) i 

Øyeren i fremtiden. NVE vurderer dermed at det er ingen konflikter knyttet til vern av 

Eikhaugen.  

 

- Vi gjør oppmerksom på at Elvia AS, Elvenett AS (tidligere Øvre Eiker Nett AS) og 

Rakkestad Energi AS har områdekonsesjon i de foreslåtte verneområdene. Så langt 

vi kjenner til er det ingen planer knyttet til nettanlegg i områdene. NVE har 
derimot ikke fullstendig oversikt over alle nettkomponenter og -planer for 

distribusjonsnett, spesielt ikke på lavere spenningsnivå. Vi ber derfor 

nettselskapene som har områdekonsesjon i de foreslåtte verneområdene å 
uttale seg om hvorvidt vern vil være i konflikt med eksisterende og fremtidige 

nettanleggplaner. 
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- NVE er fornøyde med at både Elvia AS og Statnett SF er inkludert i adresselisten. Vi 

ser også at Øvre Eiker Nett AS er inkludert i adresselisten, men de har byttet navn til 

Elvenett AS. NVE ber om at riktig navn på riktig selskap blir inkludert i adresselisten. 

Vi kan heller ikke se at Rakkestad Energi AS er inkludert i adresselisten. Det er viktig 
at alle berørte nettselskaper inkluderes i adresselisten slik at de blir informert om 

vern, og blir gitt mulighet til å uttale seg. NVE ber nettselskapene å uttale seg selv i 

tilfeller uten konflikt.  
 

- Statnett SF har uttalt seg ifb. vern og informerer om at de ikke har 

transmisjonsnettanlegg eller planer som blir berørt av de foreslåtte 
verneområdene og har derfor ingen merknader.  

 

 

 
 

Med hilsen 

 
Hedvig Kristoffersen 

Førstesekretær 

 
 

Godkjent av Mette Eltvik Henriksen 

Senioringeniør 

 
 

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 

 
 

Mottakerliste: 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN  
 

Kopimottakerliste: 

Glommens og Laagens Brukseierforening 

STATNETT SF 

RAKKESTAD ENERGI AS 

Olje- og energidepartementet 

ELVENETT AS 
ELVIA AS 

 

 
 

 

 

 



 

Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 8101.46.68128 
IBAN-nr.: NO5581014668128 
BIC: DABANO22 

  

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 
Postboks 325 
 
1502 MOSS 
 
 
 

Dato: 30.06.2022 
Saksref: 202205622-2 
Deres ref.: 2022/14556 
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Dag Terje Jenssen 
Telefon:    
Mobil: +47 91656226 
E-post: dag.terje.jenssen@banenor.no 

 
 
   

 

Viken fylke - Høring av forslag om vern av skog  

Vi viser til brev datert 06.05.2022. 

Verneområdene berører ikke Bane NORs interesser, og vi har derfor ingen merknader. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og teknologi 

Dag T. Jenssen 
Arealplanlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

 



 
 

 
 
   

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Postboks 325 
1502 MOSS 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  29.06.2022 
Vår ref:  21/06935-4 
Deres ref: 2022/14556    

 

Uttalelse til høring av forslag om vern av skog for 6 skogsområder - 
Eikhaugen, Klippa, Kongsrud, Kullebunddalen, Trollerudåsen-
Klemma i Indre østfold, Rakkestad, Sarpsborg, og Øvre Eiker 
kommuner 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 6. juni 2022. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter naturmangfoldloven. 
 
Om planen 
Statsforvalteren sender høring om forslag om vern av fem nye naturreservat og 
utvidelse av ett eksisterende naturreservat. 
 
De nye områdene som foreslås vernet er:  
Eikhaugen, Indre Østfold kommune, 176 daa. Eid av 3 grunneiere  

Klippa, Øvre Eiker kommune, ca. 278 daa. Eid av 3 grunneiere  

Kulleruddalen (tidligere Kongsrud), Sarpsborg kommune, 160 daa. Eid av 5 grunneiere  

Kullebunddalen, Rakkestad kommune, 58 daa. Eid av 2 grunneiere  

Gåsehalsen (Tidligere Trollerudåsen-Klemma), Indre Østfold kommune, 2735 daa. Eid 
av 11 grunneiere  
 
Området som foreslås utvidet er:  
Nannestad kapellangård, Nannestad kommune, utvidelse på ca. 155 daa. Eid av 3 
grunneiere  
 
Uttalelse fra DMF 
DMF ga uttalelse uten merknad til varsel om oppstart av planene 17.01.2022. Det har 
ikke kommet til nye registreringer av mineralske ressurser eller bergrettigheter i 
området siden vår uttalelse. DMF har dermed ikke merknader til høring av vern av 
skog for 6 skogsområder - Eikhaugen, Klippa, Kongsrud, Kullebunddalen, 
Trollerudåsen-Klemma i Indre østfold, Rakkestad, Sarpsborg, og Øvre Eiker kommuner. 
 

POST- OG BESØKSADRESSE  

Ladebekken 50 
7066 Trondheim  
 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 
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For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Kristine Stenvik 
seksjonssjef   rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Kristine Stenvik 

 
 
 

Mottakere: 

Statsforvalteren i Oslo og 

Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

  

                                 

 
 

http://www.dirmin.no/
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Elvia AS 
Vangsvegen 73 
2317 Hamar 

Postadresse 
Postboks 4100 
2307 Hamar  
 

Kontakt 
elvia.no 
Firmapost@elvia.no 
 

Bankkonto 
6468.05.20877 
 

Foretaksregisteret 
NO 980 489 698 MVA 

 

 
 

Deres dato 
2022-05-06 

Vår dato 
2022-06-27 
 

Deres referanse 
2022/14556 
  

Vår referanse 
 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Postboks 325 
1502 Moss 
 

Vår saksbehandler 
Camilla Sæther 
 
 
 
 

 Kopi til 
      
 
 

Merknader til verneforslag for skog i Viken 
 

Innledning  

Elvia AS («Elvia») viser til utsendt høring den 06.05.2022 av verneforslag for skog i Viken. Høringsfristen er 
15.07.2022 og uttalelsen er dermed innen fristen. 

Områdene som er foreslått vernet er: 

• Eikhaugen, Indre Østfold kommune, 176 daa.  

• Klippa, Øvre Eiker kommune, ca. 278 daa.  

• Kulleruddalen (tidligere Kongsrud), Sarpsborg kommune, 160 daa.  

• Kullebunddalen, Rakkestad kommune, 58 daa.  

• Gåsehalsen (Tidligere Trollerudåsen-Klemma), Indre Østfold kommune, 2735 daa.  

• Nannestad kapellangård, Nannestad kommune, utvidelse på ca. 155 daa.  

 

Om verneforslag for Eikhaugen 

Elvia har etter energiloven anleggs- og områdekonsesjon i Indre Østfold kommune. Dette innebærer at 
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).  
 
Nettselskapet har en eksisterende lavspent luftledning med tilhørende master innenfor foreslått 
verneområde som vi ber om at det blir tatt hensyn til. Se vedlagt kartvedlegg. Det er viktig å sikre at det kan 
utføres nødvendig drift, vedlikehold og fornyelse av det eksisterende anlegget.  

I verneplanens bestemmelser må det sikres rett til drift, vedlikehold og fornyelse av eksisterende nettanlegg. 
Dette gjelder også nødvendig bruk av motorkjøretøy for å utføre de nødvendige tiltak. Ved eksisterende 
luftledninger innenfor verneområdet, må det også kunne utføres nødvendig skogrydding for sikker drift av 
luftledningen. Alle slike arbeider må kunne utføres uten at det må søkes dispensasjon fra 
vernebestemmelsene. 
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Om øvrige verneforslag 

For områdene Klippa, Kulleruddalen, Kullebunddalen, Gåsehalsen og Nannestad kapellandgård, har ikke Eliva 
eksisterende anlegg som blir berørt. 

 

Avslutning 

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.  
Kontaktinformasjon: firmapost@elvia.no 

 

Med vennlig hilsen 
Elvia AS 

Camilla Sæther  
Seniorrådgiver 
Avdeling Rettigheter 
 
camilla.sether@elvia.no 

 
Vedlegg:  

- Kart 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:firmapost@elvia.no


 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Skoggata 19 Statens vegvesen 
Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 1530 MOSS Fakturamottak DFØ 
Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 4710 Torgarden 
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   7468 Trondheim 
        
        
 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 
Postboks 325 
 
1502 MOSS 
  
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Transport og samfunn Jan Antonsen / 69243554 22/94865-2 2022/14556 20.06.2022 
     
      

Uttalelse - høring av verneforslag for skog i Viken - Eikhaugen - Klippa - 
Kulleruddalen - Kullebunddalen - Gåsehalsen - Nannestad kapellangård 

Vi viser til brev av 6. mai 2022. 
 
Bakgrunn 
Statsforvalteren i Oslo og Viken har sendt ut forslag om vern av seks skogområder i Viken 
fylke på offentlig høring. Verneforslagene omfatter private arealer som er tilbudt for vern 
som naturreservat gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 
 
De nye områdene som foreslås vernet er: 

• Eikhaugen, Indre Østfold kommune 
• Klippa, Øvre Eiker kommune 
• Kulleruddalen (tidligere Kongsrud), Sarpsborg kommune 
• Kullebunddalen, Rakkestad kommune 
• Gåsehalsen (tidligere Trollerudåsen-Klemma), Indre Østfold kommune 

 
Området som foreslås utvidet er: 

• Nannestad kapellangård, Nannestad kommune 
 
Statens vegvesens ansvar 
Statens vegvesen er vegadministrasjon for riksveger. Dette innebærer at vi har ansvaret for å 
planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde riksvegene på en best mulig måte for brukerne og 
samfunnet ellers. Samtidig er vi et fagorgan med sektoransvar på vegne av 
Samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret skal vi bidra til oppfølging av statlig 
politikk på det offentlige vegnettet og ivareta hensyn som trafikksikkerhet, 
kollektivtransport, gåing, sykling, luft, støy og universell utforming i områder hvor andre enn 
staten har myndighet. 
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Uttalelse 
Basert på vårt ansvar for riksveger og vår sektoransvar har vi ingen merknader til de 
foreslåtte verneområdene. 
 
 
Statens vegvesen Transport og samfunn 
Med hilsen 
 
 
 
Anders O. T. Hagerup 
seksjonssjef Jan Antonsen 
 sjefingeniør 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
  
Kopi 
VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 
 



From: Karsten Lien[Karsten.Lien@kartverket.no]
Sent: 03.06.2022 09:06:47
To: SPRÅKRÅDET[post@sprakradet.no]
Cc: Postmottak SFOV[sfovpost@statsforvalteren.no]; 
pedroklu@online.no[pedroklu@online.no]; Line Lysaker Heinesen[line.heinesen@sprakradet.no]
Subject: 11/05810-144 - Høring av forslag om vern av skog i Viken – Klippa i Øvre Eiker 
kommune - uttalelse fra Språkrådet 

Vi viser til brev fra Språkrådet datert 18.05.2022.

Vi har vært i kontakt med Per Øystein Klunderud, eier av gnr./bnr. 125/4 i Øvre Eiker kommune. Han sier at 
plasseringen av Klippa på høyden 369 moh. (370,4 i de mer detaljerte kartdataene) er feil. Både han og de to andre 
grunneierne innenfor det planlagte verneforslaget (Svein Klunderud og Kristian Haugnes) bruker Klippa om den 
bratte skråningen lenger øst, som går sentralt gjennom hele verneområdet.

Vi har derfor endret plasseringen av navnet Klippa i Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Klippa kan synes som et fornuftig valg av navn på verneområdet.

Vennlig hilsen Karsten Lien.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Line Lysaker Heinesen <line.heinesen@sprakradet.no>
Sendt: mandag 23. mai 2022 08:32
Til: Kartverket - Post <post@kartverket.no>
Emne: Høring av forslag om vern av skog i Viken – uttalelse fra Språkrådet

Se vedlagte saksdokumenter.

Sjå dei vedlagde saksdokumenta. 
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Høring av forslag om vern av skog i Viken – uttalelse fra Språkrådet 
 
Eikhaugen, Indre Østfold kommune 
Vi viser til vår tilråding datert 20.12.2021, og har ingen ytterligere merknader. 
 
Klippa, Øvre Eiker kommune 
Vi uttalte oss om navnet 20.12.2021, og skrev da følgende: «Ingen merknader til skrivemåten 
(Klippa er eneste godkjente skrivemåte for naturnavnet i SSR), men siden høyden Klippa 
ligger til dels utenfor det foreslåtte verneområdet, bør Statsforvalteren vurdere om Hestås vil 
være et mer dekkende navn». Som svar på dette skriver Statsforvalteren «Ifølge grunneiere 
og øvrige brukere av området brukes ikke navnet Hestås eller Klippa slik som de er avmerket 
i kartet». Vi ber derfor Kartverket, som får kopi av dette brevet, om å kontakte grunneierne i 
området slik at eventuelle feil i plasseringene på kartet kan rettes opp. 
 
Kulleruddalen, Sarpsborg kommune 
Gårds- og bruksnavnet som utgjør forleddet her, har varierende skrivemåter i Sentralt 
stedsnavnregister (SSR). Både Kullerud, Kulerud og Kullerød er registrert som godkjente 
skrivemåter, og uttalen er forskjellig i Norske Gaardnavne (/kú`Leru/) og herredsregisteret 
(/ku:`Lṛu:/). Vi har derfor bedt Kartverket om å reise navnesak for gårds- og bruksnavnet for å 
få avklart og fastsatt riktig skrivemåte. Skrivemåten som blir vedtatt i denne navnesaken blir 
retningsgivende for skrivemåten av navnet på naturrreservatet. 
 
Kullebunddalen, Rakkestad kommune 
Vi viser til vår tilråding datert 20.12.2021. Eierfastsatte skrivemåter skal ikke brukes i navn på 
andre navneobjekter. Skrivemåten av naturreservatet må bli Kølabonndalen. 
 
Gåsehalsen naturreservat, Indre Østfold kommune 
Ingen merknader. 
 
 
 
Nannestad kapellangård naturreservat (utvidelse), Nannestad kommune 
Vi uttalte oss om dette navnet i brev til Fylkesmannen i Oslo og Viken 27.11.2020, og skrev 
da følgende: «Navnet Nannestad kapellangård er ikke registrert i SSR hverken som 
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gårdsnavn eller som navn på naturreservat. Vi finner heller ikke navnet i herredsregisteret 
eller i bygdeboken for Nannestad. Hvor kommer dette navnet fra? Nannestad kirke ligger et 
stykke unna, og Holter er den nærmeste kirken. Prestegarden (Holter prestegård) er navn på 
bruket som ligger rett sydvest for reservatet». 
 
Statsforvalterens kommentar er «Kongen i statsråd vedtok dette som navn på naturreservatet 
da det ble vernet i 2010. Statsforvalteren mener at reservatnavnet er etablert, og foreslår å 
videreføre dette».  
 
Språkrådet ber fortsatt om en redegjørelse for bakgrunnen for at dette navnet ble valgt. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Daniel Gusfre Ims  Line Lysaker Heinesen 
seksjonssjef  rådgiver 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter. 
 
 
Mottakere: 
Statsforvalteren i Oslo og 
Viken 

   

 
Kopi til: 

Kartverket 
Postboks 600 
Sentrum 

3507 HØNEFOSS 
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