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Høring av verneforslag - utvidelse av Solbergheia naturreservat i Åmli
kommune
Statsforvalteren i Agder sender med dette ut forslag om utvidet vern av Solbergheia
naturreservat i Åmli kommune. Verneplanen sendes på høring i tråd med bestemmelsene i
naturmangfoldloven § 43. Området er tilbudt staten for vern gjennom ordningen med frivillig
vern av skog.
Frist for å komme med innspill til verneplanen er satt til 5.09.2022.
Bakgrunn
Gjennom nasjonale målsettinger og internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å ta vare på
vårt biologiske mangfold. Om lag halvparten av artene på den norske rødlista er knyttet til skog.
Vern av skog er derfor et viktig virkemiddel for å stoppe utryddelsen av biologisk mangfold.
Frivillig vern innebærer at skogeiere tilbyr staten vern av egen skog. Prosessen skjer i et nært
samarbeid mellom Norges skogeierforbund og miljøvernmyndighetene. Etter at staten har mottatt
et tilbud om skog for vern, vil miljøvernmyndighetene vurdere området basert på naturfaglige
registreringer av vernekvaliteter. Dersom resultatet fra registreringene tilsier at det er aktuelt å
fremme et verneforslag for området, vil det bli gjennomført forhandlinger med grunneierne om
avgrensing, verneforskrift og økonomisk erstatning for området. Når staten og grunneier er kommet
til enighet om disse punktene gjennomgår verneplanforslaget saksbehandling i tråd med
naturmangfoldloven
Naturfaglige registreringer
Naturfaglige kvaliteter og verneverdier i skog innenfor det foreslåtte utvidelsesområdet i vest og sør
for eksisterende Solbergheia naturreservat er beskrevet i forbindelse med Miljødirektoratet sitt
kartleggingsprosjekt «Frivillig vern». Verneforslaget for utvidelse av Solbergheia naturreservat
omfatter jevnt over gammel skog med en del gammelskogselementer samt stor variasjon i
skogtyper. De rikere områdene finnes først og fremst i søkkene, mens de høyereliggende delene
stort sett består av bærlyngvegetasjon. Naturtypevariasjonen strekker seg fra varme, sør vestvendte lisider med dominans av svært store, gamle og hule eiketrær med en alder på over 300
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år, til rikere ospeskog på amfibolitt med en rikere karplantefora og en bekkekløft med høy
luftfuktighet og forekomster av oseaniske og sub-oseaniske arter.
Denne sørlige utvidelsen av Solbergheia naturreservat er vurdert som nasjonalt verneverdig (***).
Området dekker i første rekke opp viktig mangler i skogvernet i Agder knyttet til mangelnaturtyper
som eikedominert skog, bekkekløfter og ospedominert skog. Området bidrar også til å dekke inn
generelle mangler på høyproduktiv skog og biologisk gammel skog.
Selve utvidelsesområdet utgjør 669 daa, og samlet vil hele verneområdet etter utvidelse være på
8767 daa.
Verneprosessen
Statsforvalteren meldte oppstart om verneprosess for utvidelsesområdet av Solbergheia
naturreservat den 5.10.2021. Oppstartsmeldingen ble sendt ut til berørt grunneier, Åmli kommune,
Agder fylkeskommune samt andre aktuelle lokale og regionale lag og foreninger. Melding om
oppstart av verneplanarbeid ble også annonsert i Agderposten og Aust-Agder blad.
Det er gjennomført takstbefaring av utvidelsesområdet. Innspillene som er kommet inn til
oppstartsmeldingen oppsummert og kommentert av Statsforvalteren i det vedlagte utkastet til
verneplan. Verneplanen sendes på høring etter avtale med Miljødirektoratet.
Etter høringen vil høringsuttalelsene bli vurdert opp mot konfliktgrad og mulige løsninger for
området. Statsforvalteren vil etter høringsfristen er utløpt, sende sin tilråding om vern av de aktuelle
områdene til Miljødirektoratet. Tilrådningen inneholder en oppsummering av høringsuttalelsene og
forslag til eventuelle endringer. Basert på etterfølgende anbefaling fra Miljødirektoratet vil deretter
Klima og miljødepartementet legge planen fram for Kongen i statsråd som fastsetter det enkelte
verneområdet ved forskrift. Statsforvalteren tar sikte på å sende sin tilrådning om utvidet vern av
Solbergheia naturreservat i løpet av vinteren 2023. Endelig vedtak om vern av området forutsetter at
det er inngått skriftlig avtale om frivillig vern med staten, og at det foreligger tilstrekkelig finansiering
gjennom statsbudsjettet.
Virkninger av vernet
Et vernevedtak vil få konsekvenser for bruken og hvilke aktiviteter som kan foregå i de foreslåtte
verneområdene. Alle tiltak som kan føre til endringer i naturmiljøet vil være forbudt. Dette
innebærer generelt at fysiske inngrep i form av blant annet oppføring av bygninger, skogsdrift,
vedhogst, grøfting og motorferdsel ikke kan gjennomføres.
Statsforvalteren minner om at tradisjonelt friluftsliv og ferdsel i forbindelse med plukking av bær og
sopp samt jakt kan foregå som tidligere. Vi viser ellers til vedlagte forslag til verneplan og utkast til
verneforskrifter for ytterligere detaljer om hvilke aktiviteter det er åpnet for i områdene
Frist for å komme med innspill til høringen
Statsforvalteren inviterer og oppfordrer med dette til å komme med innspill til den vedlagte
verneplanen. Vi ber spesielt om at dere og eventuelle andre brukere av området, går nøye gjennom
forslag til verneforskrift og gir oss tilbakemelding dersom dere har mer informasjon om området
som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Slik informasjon kan for eksempel være
knyttet til stier som er i bruk i det foreslåtte verneområdet, eksisterende bygninger eller traktorveier
som det bør knyttes bestemmelser til og merkes av på vernekartet.
Frist for å uttale seg til verneforslaget er satt til mandag 5.09.2022. Innspill sendes skriftlig til
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Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller på e-post til vårt på postmottak:
sfagpost@statsforvalteren.no. Vi ber om at alle innspill merkes med vårt arkivsaksnummer
2021/8464. Dersom du skulle ha behov for utvidet høringsfrist ber vi om at du tar kontakt med
Statsforvalteren.
Utkast til verneplan med beskrivelse av natur- og verneverdier, samt forslag til verneforskrift og
vernekart blir tilgjengelig på Statsforvalterens nettside.

Med hilsen
(e.f.)

Ellen Synnøve Paust
seniorrådgiver
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