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Oppstart av verneplan for utvidelse av Barmen naturreservat i Kongsberg 
kommune 

Fylkesmannen melder med dette oppstart av verneprosess for utvidelse av Barmen 
naturreservat i Kongsberg kommune. Hensikten med meldingen er å innhente synspunkter 
og sikre medvirkning før det lages et konkret verneforslag. Innspill sendes til Fylkesmannen i 
Oslo og Viken innen 27. april 2020. 
 

Fylkesmannen melder nå oppstart av verneplan for en større utvidelse av Barmen naturreservat vest 
for Kongsberg. Vern av skog er et svært viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. 
Halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skog, og mange arter er avhengige av gammel skog 
og død ved. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogen i Norge. Arealet som skal utredes 
for vern er kartlagt og har vist seg å ha nasjonalt viktige naturverdier. Gjennom oppstartsmeldingen 
vil Fylkesmannen informere om at arbeidet med vern starter opp og få innspill til utarbeidelsen av 
høringsforslaget.  
 
Utredningsområde 

Det eksisterende Barmen naturreservat er 15 500 dekar. Det meste av utredningsområdet ligger på 
østsiden av dagens reservat, men det vurderes også noen mindre utvidelser langs grensa i sør, vest 
og nord. Oppstartsarealet er på 17 500 dekar, alt ligger i Kongsberg kommune og er eid av Statskog 
SF. Kart over utredningsarealet er vedlagt. Se også vedlagte faktaark med informasjon om 
verneverdier og andre interesser i området. 
 
Verneprosess og videre saksgang 

Når Fylkesmannen har gjennomgått innspillene til oppstartsmeldingen, vil vi sende et konkret 
verneforslag på høring med to måneders høringsfrist. Her vil det være en områdebeskrivelse og 
forslag til vernekart og verneforskrift. Dagens forskrift for Barmen naturreservat vil bli oppdatert og 
endret for å tilpasses bestemmelsene til utvidelsesarealet. Etter høringen vil Fylkesmannen gå 
gjennom uttalelser, gjøre nødvendige justeringer og sende vår tilrådning for vern til 
Miljødirektoratet. Endelig vernevedtak fattes av Kongen i Statsråd. 
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Merknader til oppstartsmeldingen 

Meldingen om oppstart av verneprosess gjøres i henhold til naturmangfoldloven § 42. Hensikten er å 
innhente synspunkter og sikre medvirkning fra berørte interesser før et detaljert verneforslag 
utformes og sendes på høring. Alle interesserte kan komme med innspill til oppstartsmeldingen. Vi 
vil gjerne ha opplysninger om naturverdier og brukerinteresser, og ønsker innspill som kan bidra til 
gode løsninger for både bruk og vern. Vi ønsker også synspunkter på hvilket navn dette 
naturreservatet bør få.  
 
Vi ber fylkeskommunen og kommunen vurdere hvordan lokale og regionale planer best kan 
tilpasses verneforslaget. Kart med avgrensning ligger på Fylkesmannens hjemmeside 
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/ under «Høringer». Her ligger også rapporten fra den 
naturfaglige registreringen.  
 
Dette brevet sendes til grunneier, rettighetshavere og enkelte naboer, samt til andre aktuelle 
høringsinstanser, jamfør adresseliste. Vi ber om at dere melder fra om eventuelle feil eller mangler i 
lista. Vi ber organisasjonene videresende til eventuelle lokallag som har interesse i saken, eller avgi 
samlet uttalelse fra organisasjonen.  
 
Frist for å komme med merknader til oppstartsmeldingen er 27. april 2020. Merknader sendes 
Fylkesmannen pr e-post til fmovpost@fylkesmannen.no eller som brevpost til: Fylkesmannen i Oslo 
og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. 
 
Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen dersom dere har spørsmål. Kontaktpersoner er Olav Thøger 
Haaverstad, tlf. 32 26 68 28 (fmbuoth@fylkesmannen.no), og Eldfrid Engen, tlf. 32 26 68 09 
(fmbueen@fylkesmannen.no). 
 
 
Med hilsen 
 
Ellen Lien (e.f.) 
Sekjsjonssjef 

  
 
Eldfrid Engen 
seniorrådgiver 
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