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

Høringsinnspill ved høring av Rambergåsen og Ramndalen – frist 

18.1.2023 

Lokale og regionale høringsinstanser som har hatt verneforslagene til uttalelse: 

DNT Vansjø, Akershus Bondelag, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Akershus 

Skikrets, Akershus sau og geit, Birdlife Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, 

Gjerdrum kommune, Gjerdrum Statsallmenning, Moss kommune, Moss sopp- og 

nyttevekstforening, Forum for Natur og friluftsliv – Akershus, Elvia AS, Forum for Natur 

og friluftsliv Østfold, Interessegruppa Mer Villmark Nå, Nannestad turlag DNT, 

Naturvernforbundet Follo-Moss, Naturvernforbundet i Nittedal, Naturvernforbundet i 

Oslo og Akershus, Nittedal kommune, Naturvernforbundet i Lillestrøm, Norges Jeger- 

og Fiskerforbund Akershus, Norges Jeger– og Fiskerforbund Østfold, Norsk 

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

Akershus Bonde- og Småbrukarlag v/ Svein Kåre Eggbø, Oslo og Omland Friluftsråd, 

Sopp og nyttevekstforening Indre Østfold, Ullensaker kommune, Viken 

fylkeskommune, Viken Idrettskrets, Østfold bonde- og småbrukerlag, Viken Natur og 

Ungdom, Østfold bondelag, Østfold Botaniske Forening, Østfold Entomologiske 

Forening, Østfold O-krets 

 

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 

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, Språkrådet, 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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Til Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 

Ref Statsforvalterens Høring av forslag om vern av skog (6/22) publisert 18.11.22 

 

 

Ravndalen utvidelse; Høringsuttalelse fra 
Akershus og Oslo orienteringskrets 

1. Sammendrag 
Akershus og Oslo orienteringskrets er positiv til forslaget, under forutsetning av at 

vernebestemmelsene justeres til at orientering tillates uten søknad. 

2. Om bruken av området 
Området har vært i bruk til orientering siden 60-tallet. Noen få ganger har deler av området vært 

brukt til konkurranse, men mest til turorientering i regi av Gjerdrum orienteringslag og Nittedal 

orientering. Nittedal orientering bisto Fylkesmannen i avgrensingen av området i 2007/2008, da 

offentlig kartverk ikke inkluderte vei som var bygget uten offentlig saksbehandling. Nittedal 

orientering opplyste da om at området var brukt til orientering og var betinget positiv til vernet. 

 

Siden vernet av Ravndalen i 2008 har Norsk Orientering (Akershus og Oslo orienteringskrets) 

hatt årlige møter med Fylkesmannen/Statforvalteren. Orienteringsposter er lagt slik at sårbare 

områder for ferdsel ikke benyttes, i tråd med Avtale om orienteringsidrettens forhold til naturmiljø 

og rettighetshavere og Norsk Orienterings regelverk, se vår webside.. 

 

Det er også mye annen bruk av området, det er hytter på alle kanter av området, hvor 

hyttebeboerne benytter området. Området benyttes til både storvilt- og småviltjakt. Det går en 

delvis tilrettelagt sykkelsti gjennom området. Det er flere gamle skjerp i området, og Kirkebygruva 

er mye besøkt, og har vært både kjentmannspost (Skiforeningen), turpassmål (DNT) og omtalt av 

Nittedal og Hakadal historielag. Naturvernforbundet anbefaler tur gjennom området i 2023-

kalenderen. 

3. Klassifisering av bruken av området 
Bruken av området ser ikke ut til å skade verneverdiene, og ingen av utredningene har heller 

påpekt dette. 

 

Da Markaloven kom (rett etter at området ble vernet) i 2008, foreslo friluftslivsorganisasjonene 

formuleringer i vernebestemmelsene som i større grad tillater orientering, og dette ble tatt til 

følge. Naturreservater i Oslomarka, vernet etterpå, har fått disse formuleringene. 

 

Vi ber om at området nå kan få justert bestemmelsene i tråd med etablerte bestemmelser for 

tilsvarende områder. 

http://www.orientering.no/media/filer_public/e0/f8/e0f86af9-ba90-415c-8709-0908dcbbaea0/avtale_om_retningslinjer_for_o-idrettens_forhold_til_naturmiljo_og_rettighetshavere_20171130.pdf
http://www.orientering.no/media/filer_public/e0/f8/e0f86af9-ba90-415c-8709-0908dcbbaea0/avtale_om_retningslinjer_for_o-idrettens_forhold_til_naturmiljo_og_rettighetshavere_20171130.pdf
http://www.orientering.no/laering/vegetasjon-dyreliv-og-grunneier/
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4. Forslag til endringer i bestemmelsene 
Statsforvalterens forslag til endring i tittel anbefales ikke. Området heter Ravndalen lokalt på 

grunn av fuglen ravn. En må til en helt annen kant av landet før fuglen heter ramn , og det er jo 

ønskelig at flest mulig får assosiasjoner om vilt terreng som navnet Ravndalen gir (og som 

absolutt er tilfelle ved Nordre Ravndalstjern). 

 

§4 får et nytt punkt: 

« 

 

Orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på 
fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 
naturmiljø og rettighetshavere» av 3.12.1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen 
følges. 

« 

 

Vi setter dessuten spørsmåltegn om det virkelig er nødvendig å innføre et unntak fra 

vernebestemmelsene på grunn av kraftlinjen som ligger utenfor verneområdet. Det er ikke 

ønskelig med helikoptertrafikk eller annen motorisert ferdsel i området, og det kan da også lett 

unngås. Vi foreslår derfor at  

«§4 nytt punkt 11 skal lyde: 

Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg inntil verneområdet.» 

utgår. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Ivar Maalen 

Kretsleder 



 

 

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 
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Viken fylkeskommune - Høring av forslag om vern av tre skogområder - Rambergåsen - 
Ramndalen - Sogna - Bane NORs uttalelse 

Vi viser til brev datert 18. november 2022.  

Bane NOR har vurdert verneforslagene og har ingen merknader. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og teknologi 

Nina Michalowska  
arealplanlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

 
 



 
 

 
 
   

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Postboks 325 
1502 MOSS 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  05.12.2022 
Vår ref:  21/06935-6 
Deres ref:  2022/35223 

 

Uttalelse til høring av forslag om vern av tre skogområder i Viken - 
Sogna, Rambergåsen og Ramndalen 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 18. november 2022. 
 
Om saken 
Statsforvalteren sender forslag om vern av ett nytt naturreservat og utvidelse av to 
eksisterende naturreservater i Viken på høring. Områdene foreslås vernet som 
naturreservat i medhold av 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. 
 
Følgende områder foreslås vernet: 
• Sogna, Ullensaker kommune, ca. 969 daa.  
• Rambergåsen (utvidelse av Orkerødskogen naturreservat), Moss kommune, ca. 175 
daa utvidelse.  
• Ramndalen (utvidelse av Ravndalen naturreservat), Nittedal kommune, ca. 603 daa 
utvidelse.  
 
Uttalelse fra DMF 
DMF ga uttalelse uten merknad til melding om oppstart av verneprosessene for Sogna 
26.04.2021, Rambergåsen 17.01.2022 og Ramndalen 29.04.2022. Det har ikke kommet 
til nye registreringer av mineralske ressurser eller bergrettigheter i området siden våre 
uttalelser. DMF har dermed ikke merknader til høringen av forslag om vern for disse 
områdene.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Arita Eline Stene 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Arita Eline Stene 
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Høring av forslag om vern av tre skogområder i Viken 
 
Vi viser til mottatt materiale.  

Forsvarsbygg uttaler seg med den hensikt å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser.  

Verneforslagene inneholder nødvendig hensyn til Forsvarets virksomhet.  Vi har ingen ytterligere merknader til 
forslagene.  

 

 

  
Bjørn Bergesen 
Leder arealplan 

 

Eiendomsforvaltning   
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  

 

 
Kopi til: 
Forsvarsstaben Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER 
 

Til Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 

09.12.2022 2020/98-49/315 

Tidligere dato Tidligere referanse 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 
Postboks 325 
1502 MOSS 

Erling Kristian Skinderhaug 

 
 
 

 



  

 

Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 

 
 
 
 
Statsforvalteren I Oslo Og Viken  
Postboks 325 
1502 MOSS 
 

 

 

 
 
Deres ref.:  Vår ref.: 20/21863-5- MAGR Dato: 03.01.2023 
 
 
Høringssvar - forslag om vern av tre skogområder i Viken - Rambergåsen 
naturreservat - saksnummer 2022/35223 
 
 
Vi viser til høring av forslag om vern av tre skogområder i Viken, mottatt den 21.11.2022, hvor 
fristen for å komme med innspill er satt til 18.01.2023. I den sammenheng er det relevant for Moss 
kommune å gi et høringssvar til utvidelsen av Orkerødskogen naturreservat, som ligger på den 
midtre delen av Jeløya.  
 
Et mål i kommuneplanen for Moss kommune fram mot 2030 er at store, sammenhengende 
naturområder beskyttes og knyttes sammen. Moss kommune er derfor svært positiv til 
Statsforvalteren i Oslo og Viken sitt forslag om utvidelse av Orkerødskogen naturreservat, og 
anser dette som et verdifullt supplement til verneverdiene. 
 
Innspill til forslaget: 
 

• Kartet som ligger ved høringsforslaget burde også inkludere avgrensninger og innhold for 
Orkerødskogen naturreservat, slik at det blir tydelig hvilke angitte stier som videreføres i ny 
forskrift. Det forutsettes at de angitte stiene i Orkerødskogen naturreservat videreføres på 
det nye vernekart.  
 

• Vi anser «Rambergåsen naturreservat» som et godt forslag til områdenavn.  
 
 
   
Andre kommentarer til høringsforslaget: 
 
§ 5 Regulering av ferdsel bokstav b. Setningen bør starte med liten forbokstav.  
 
Generelt bør tegnsetting gjennomgås i høringsforslaget, da det er inkonsekvent bruk av punktum 
etter endt setning. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av 
 

  

Cecilie Kildahl Mari Frydenlund Grimastad  
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Natur, klima og bymiljø 

Rådgiver  
Natur, klima og bymiljø 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



16.01.23

sfovpost@statsforvalteren.no

Til saksnummer 2022/35223 Rambergåsen (utvidelse av Orkerødskogen naturreservat), Moss
kommune, ca. 175 daa utvidelse . Eid av 2 grunneiere

Innspill 16-01-2023

Naturvernforbundet Moss-Follo støtter forslaget om utvidelse av de to eksisterende
naturreservatene i Orkerødskogen/Rambergåsen, og ser svært positivt på en sammenhengende
vernet skog i dette området i Viken.

Det sammenfaller svært godt med vårt ønske om at store deler av Nordre Jeløy kommer innenfor
Naturvernforbundet Follo-Moss sitt tidligere innspill om Markagrense i Moss. Dette innspillet inngikk
som en del av vår høringsuttalelse til den nye arealplanen for Moss kommune.

Basert på tilgjengelig kunnskap om naturverdiene i områdene og/eller nye naturfaglige registreringer
som er/blir gjennomført i forbindelse med verneplanarbeidet, vurderer også vi at områdene er
kvalifiserte for vern som naturreservat etter naturmangfoldloven.

Vi ser med glede fram til et endelig vern!

På vegne av styret i naturvernforbundet Follo-Moss

Per Ola Fenre og Grania Skappel

mailto:sfovpost@statsforvalteren.no
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Adresse: Søndre Sandås, Sognsveien 231, 0863 Oslo – Telefon: +47 22 38 35 20  

E-post: noa@noa.no – Internett: www.noa.no  

Org.nr. 970013555 

Til Statsforvalteren i Oslo og Viken, sfovpost@statsforvalteren.no  

 

Oslo, 18. januar 2023 

 

2022/3522: Merknader til verneforslag i Ullensaker og 
Nittedal og Gjerdrum kommuner  
 

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) viser til deres saksnummer 2022/3522; høring 

av forslag om vern av tre skogområder i Viken, med høringsfrist 18. januar 2023. 

 

Sogna, Ullensaker kommune 

Vi er glade for at kartleggingen har bekreftet områdets nasjonale verneverdi og støtter 

forslaget. 

 

Ramndalen (utvidelse av Ravndalen naturreservat), Nittedal og Gjerdrum kommuner 

Vi viser til vår uttalelse ved oppstart av vernearbeidet, datert 2. mai 2022, der vi påpeker 

verneforslagets uheldige arrondering og de store verneverdiene som finnes på tilgrensende 

arealer. Vi anmodet Statsforvalteren om at det ble søkt å oppnå enighet med tilstøtende 

grunneier(e) slik at utvidelsen av naturreservatet kunne få en avgrensning som er mer 

sammenfallende med naturverdiene og vernets formål, enn med historisk betingede 

eiendomsgrenser. 

 

Vi registrerer at verneforslagets avgrensning er det samme som ved oppstart og beklager at 

det ikke har lykkes å innlemme naboeiendommer i verneforslaget. 

 

Vi mener likevel at den foreslåtte utvidelsen vil styrke verdien av naturreservatet og støtter 

forslaget som er lagt ut til høring. 

 

Rambergåsen (utvidelse av Orkerødskogen naturreservat), Moss kommune 

Verneforslaget er utenfor NOAs geografiske virkeområde og vi har derfor ingen kommentarer 

til dette. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS 

 

Håkon Eide Gundersen (sign.),    Nikolai Norman (sign.),  

Daglig leder      Styreleder  

 

mailto:sfovpost@statsforvalteren.no


 
 

 

Nittedal 16.01.2023 

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Postboks 325 

1502 Moss 

 

 

 

Ref. 2022/ 35223 

Høring av verneforslag for skog i Viken 
 

Vi viser til brev av 18.11.2022 med forslag til vern av tre skogsområder i Viken, 

nemlig nytt naturreservat Sogna i Ullensaker kommune og utvidelse av 

Orkerødskogen (Rambergåsen) naturreservat i Moss og av Ravndalen naturreservat 

i Nittedal og Gjerdrum kommuner.  

 

Vi viser også til vårt brev av 02.05.22 hvor vi støttet utvidelsen av Ravndalen 

naturreservat (og opprettelsen av Holum skog naturreservat).  

 

Naturvernforbundet i Nittedal er tilfreds med at verneprosessen nå er i sin sluttfase 

og støtter utvidelsen.  

 

Vi har ingen bemerkninger til at navnet endres til Ramndalen naturreservat.  

Vi er enige med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, som i sin høringsuttalelse 

peker på at utvidelsen burde inkludere området i sør, inklusivt hele Ramndalen med 

naturtypen Nordre Ravndalstjern S, ned til Ramndalstjerna. Dette er også et område 

med store naturverdier og man vil få en bedre arrondering. Det ville også medføre at 

Norge kom et lite skritt videre med å nå målsetningen om vern av 10% av 

skogarealet i Norge og mot målet om 30% vern av natur på land i 

Montrealprotokollen.  

 

For øvrig håper vi at arbeidet med vern av Holum skog naturreservat i  

Gjelleråsmarka også snart er i sin sluttfase. 

 

Hilsen Naturvernforbundet i Nittedal 

for styret 

 

Hanna Hånes 

Sigrid Louise Bjørnstad 
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Vår dato: 18.01.2023 
Vår ref.: 202221861-2  Oppgis ved henvendelse 

   

Deres ref.: 2022/35223 
 

 

Uttalelse på høring - Verneplan - Frivillig vern av skog - 3 
skogområder - Sogna - Rambergåsen (utvidelse av Orkerødskogen 
naturreservat) -  Ramndalen (utvidelse av Ravndalen naturreservat) 
Vi viser til høring av verneforslag for skog i Viken. 
 
NVE har sett gjennom høringsforslaget med tanke på energi- og vassdragsinteresser som 
eksisterende og planlagte energi- og nettanlegg, vannkraftverk, hydrologiske 
målestasjoner m.m. 
 

- Så langt vi kjenner til er det ingen konflikter knyttet til vern av områdene 
Rambergåsen og Ramndalen. Det finnes nettanlegg i verneområdet Sogna. 
 

- Vi gjør oppmerksom på at Elvia AS har områdekonsesjon i de foreslåtte 
verneområdene. NVE er godt fornøyd med at både Elvia AS og Statnett SF er på 
adresselisten. NVE har ikke fullstendig oversikt over alle nettkomponenter og -
planer for distribusjonsnett, spesielt ikke på lavere spenningsnivå. Derfor er det 
viktig at områdekonsesjonærer uttaler seg. Vi oppfordrer Elvia AS til å gi uttalelse 
selv i tilfeller uten konflikter 

 
Sogna 
Områdekonsesjonæren Elvia har distribusjonsnett i flere deler av området. I tillegg krysser 
regionalnettene Bjerke – Garder og Gran – Garder på 66 kV verneområdet i nordøst. NVE 
gjør oppmerksom på at transformatorstasjonen Garder ligger nært foreslått verneområde.  
Vi gjør oppmerksom på at den hydrologiske målestasjonen Gardermoen ligger nært 
vernegrensen nordøst for området. Den hadde første måling i 1966 og siste i 1974 
 

NVE er positive til at standardbestemmelsene for nettanlegg som innebærer unntak for 
drift og vedlikehold i § 4 og motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt 
utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg i § 6 er inkludert i verneforskriften. Vi ber også 
om at det skal være åpnet for motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt 
oppgradering og fornyelse av eksisterende kraftlinje i § 7. Disse er en del av 
standardbestemmelsen for nett. Hvis motorferdsel ifb. kraft- og energianlegg vil foregå 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas&layerTheme=null&scale=10000&basemap=&center=254123.3787572623%2C6599842.180287078&layers=3mMgyA1RTtWs2eTg6m05u0nq3BHcOm3%2BnO%2BK3Atb6q2fclcd3djIgA0a6osc1fz0BN1HZRba
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas&layerTheme=null&scale=40000&basemap=&center=272667.35156223254%2C6670631.934173756&layers=05u0nq3BHcOm3%2BnO%2BK3Atb6q3PkHHT2fclcd3djIgA0a6osc1fz0BN1HZRba
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gjennom verneområdet må dette å bli ivaretatt i verneforskriften. Vi ber om at følgende 
bestemmelse inkluderes i § 7 slik at den skal lyde som standardformuleringen: «Nødvendig 
motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og fornyelse av 
eksisterende kraftlinje.». 

 

NVE forutsetter at Elvia AS uttaler seg dersom verneforskriften ikke er tilstrekkelig for 
deres behov.  

 
 
 
Med hilsen 
 
Hedvig Kristoffersen 
Konsulent 
 
 
Godkjent av Ann Myhrer Østenby 
Seksjonssjef 
 
 
Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
 
 
Mottakerliste: 
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN  
 
Kopimottakerliste: 
STATNETT SF 
Olje- og energidepartementet 
ELVIA AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Postadresse Besøksadresse Sentralbord E-post Organisasjonsnummer 

 

Postboks 1573 Vika 
NO-0118 Oslo 

Observatoriegata 1 B 
NO-0254 Oslo 

+47 22 54 19 50 post@sprakradet.no 
Internett 
www.språkrådet.no 

971 527 404 

 

 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Kristin Lugg  
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2022/35223 19/243-65/LLH 22.11.2022 

 
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken – høring av forslag om vern av tre 
skogområder i Viken – tilbakemelding fra Språkrådet 
 
Sogna naturreservat, Ullensaker kommune 
Ingen merknader, jf. vår tilråding datert 15.04.2021. 
 
Rambergåsen naturreservat (utvidelse av Orkerødskogen naturreservat), Moss kommune 
Ingen merknader, jf. vår tilråding datert 20.12.2021. 
 
Ramndalen naturreservat (utvidelse av Ravndalen naturreservat), Nittedal kommune 
Ingen merknader, jf. vår tilråding datert 06.04.2022. 
 
 
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 

 
 



 

 

 

 

  
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 20/4612-22 2022/35223 16.12.2022 
     
      

Uttalelse - høring av forslag om vern av tre skogområder - Sogna, 
Rambergåsen og Ramndalen - Viken fylke 

Vi viser til brev av 18. november 2022. 
 
Bakgrunn 
Saken gjelder verneforslag for skog i Viken. Dette gjelder Sogna i Ullensaker kommune, 
Rambergåsen i Moss kommune og Ramndalen i Nittedal kommune. 
 
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. 
 
Statens vegvesens ansvar 
Statens vegvesen er vegeier med ansvar for å planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde 
riksvegene. Statens vegvesen har også et sektoransvar for trafikksikkerhet, 
kollektivtransport, gange, sykkel, universell utforming og for å redusere miljøbelastningen 
fra vegtrafikk. 
 
Uttalelse 
Område Sogna har en arm som strekker seg inn mot E16 litt sør for rundkjøringen i krysset 
med Hans Gaarders vei. Vi ber om at verneområdet ikke går nærmere E16 enn byggegrensen 
som er 50 meter regnet fra midtlinjen i E16, for å sikre fremtidige utviklingsmuligheter for 
riksvegen. 
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For områdene Rambergåsen og Ramndalen har vi ingen merknader. 
 
 
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 
 



Fra: Rune Garberg[rune.garberg@statnett.no]
Sendt: 20.01.2023 10:24:18
Til: Postmottak SFOV[sfovpost@statsforvalteren.no]
Kopi: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NVE[nve@nve.no];
Tittel: Høringsuttalelse - Høring av forslag om vern av tre skogområder i Viken 

Åpen informasjon / Public information
 
Deres ref: 2022/35223
 
Statnett viser til høring av forslag om vern av tre skogområder i Viken, og beklager at vår uttalelse 
kommer to dager etter fristen.
 
Statnett er fornøyd med at det tas med bestemmelser som sikrer drift og vedlikehold av energi- og 
kraftanlegg inntil verneområdet.
 
Slik som det eksisterende verneområdet nå er utformet, så ligger naturreservatet omkring 10 meter 
innenfor 300kV-ledningen Røykås – Fåberg sitt skogryddebelte, se vedlagt kartskisse.
Statnett ber om at vernegrensen mot 300kV-ledningen endres og legges slik at den grenser til 
skogryddebelte for ledningen, og ikke går inn i det. Slik som forslaget til verneforskriftens § 4, pkt. 11 er 
utformet, så gjelder rett til drift og vedlikehold mv. kun inntil verneområdet, noe som da gir uheldige 
begrensninger for de deler av lednings skogryddebelte som ligger innenfor naturreservatet.
 
 
 



 
 
Med vennlig hilsen
 
Rune Garberg
Seniorrådgiver eiendomsforvaltning
NPM – Miljø og tillatelser

Statnett 
 
 

Fra: Lugg, Kristin <krlug@statsforvalteren.no> 
Sendt: fredag 18. november 2022 14:52
Kopi: post@miljodir.no; pf@viken.skog.no; dag@heintz.no; Espen Martinsen 
<espen.martinsen@arealogeiendom.no>; Pål Klevan <Pal.Klevan@miljodir.no>; svein.soegnen@skog.no; 
ida.aaro@skog.no; e-post@viken.skog.no; se@viken.skog.no; simen.bie-larsen@arealogeiendom.no
Emne: Høring av forslag om vern av tre skogområder i Viken
 



Statsforvalteren sender med dette forslag om vern av tre skogområder i Viken på offentlig høring – se 
vedlegg. 
Du finner kart, utkast til forskrifter, og naturfaglige rapporter i nyhetssaken på vår nettside:
 
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyttvern/horing-av-forslag-om-vern-
av-skog6/
Med vennlig hilsen
Kristin Lugg
seniorrådgiver

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

69 24 75 58
krlug@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." 

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-skog6/&data=05%7C01%7Csfovpost@statsforvalteren.no%7Cc8d44a1cad3d48ae044208dafac81a0d%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C638098034587054811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=urLdBENwLWuTqcEDfFR/iy/NViMdc5j1krnVQsIiDgI=&reserved=0
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-skog6/&data=05%7C01%7Csfovpost@statsforvalteren.no%7Cc8d44a1cad3d48ae044208dafac81a0d%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C638098034587054811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=urLdBENwLWuTqcEDfFR/iy/NViMdc5j1krnVQsIiDgI=&reserved=0
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Høring av forslag om vern av tre skogområder i Viken 
 

Saken gjelder 

Verneforslaget omfatter ett nytt naturreservat og utvidelse av to eksisterende 
naturreservater i Viken. Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen 
med frivillig vern av skog. 
 
De nye området som foreslås vernet er: 

• Sogna, Ullensaker kommune, ca. 969 daa.  
Områdene som foreslås utvidet er: 

• Rambergåsen (utvidelse av Orkerødskogen naturreservat), Moss kommune, ca. 175 
daa utvidelse. 

• Ramndalen (utvidelse av Ravndalen naturreservat), Nittedal og Gjerdrum kommuner, 
ca. 603 daa utvidelse.  
(Vi noterer at det brukes to navn på området) 

 

Kommentar på områdene 

Vern av skog gagner spesielt den delen av friluftslivet som setter pris på opplevelse av natur i 
«urørt» tilstand. 

Det er imidlertid stor forskjell på folks bruk av verneområder. I verneforslaget er bruken av 
områdene helt ulik. Sogna ligger i et ravineområde og har svært få brukere, Ramndalen har 
stor tilstrømning i sentrale deler og Rambergåsen er et nærturterreng for Jeløya.  

Det er også stor forskjell på jordbunnsforholdene og terrengets tåleevne. Vi undrer oss derfor 
over at verneforskriftene er relativt likelydende. Friluftslivsaktiviteter, som f.eks. orientering, 
kan tåles i Ramndalen.  

Der det er kulturminner på områdene, vil det være naturlig at områder rundt vil måtte 
skjøttes og ikke bare vedlikehold av selve kulturminnet. Selve kulturminnet vil ofte være mer 
omfattende enn selve det registrerte objektet. Det kan være adkomstveier og annen natur- 
eller terrengpåvirkning som gir kulturminnet økt opplevelsesverdi.  
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Generell kommentar 

Det henvises til tilstanden på vernetidspunktet og «måletting å beholdet verneverdiene i mest 
mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem». En naturskog vil over tid endre seg. 
Stormfelling, brann, gjengroing av beiter og andre åpne arealer vil over tid gi et nytt 
skogsbilde. Det kan hende at verneverdiene etter hvert vil gå tapt. 

Forskriftene gir mulighet til å lage forvaltningsplaner. Vi mener at det bør utarbeides 
forvaltningsplaner der det er behov for det, f.eks. når 

• det er nødvendig med kanalisering av ferdsel for å bevare verneverdiene 
• det er fare for at verneverdiene vil gå tapt 

For allmennhetens informasjon og mulighet til å følge med på utviklingen i et område, bør 
opplysninger om tilstanden ved vernetidspunktet være med som en innledning til forskriften. 
Det er ikke nok med et formål som f.eks. kan være «sjelden natur med særskilt betydning for 
biologisk mangfold» 

Ved inngangsporter til verneområder er det skilt. Der er det henvist til forskriftene. For at 
allmennheten skal kunne bli informert om verneområdene og følge med på utviklingen, er det 
nødvendig med utdypende informasjon. Med en informativ forskrift og en QR-kode på 
informasjonsskiltene vil interesserte ha god tilgang til informasjon.  

 

 

Vennlig hilsen 

Rune Winum Per Kristen Gisleberg 

Avdelingsleder Rådgiver 

Friluftsliv 
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