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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 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

1 Høringsdokument_Solbergheia NR_utv 

2 Vernekart_Solbergheia_NR_utv_høring 

 

 

Mottakere: 

AGDER ENERGI NETT AS  Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL 

DEN NORSKE TURISTFORENING  Youngstorget 1 0181 OSLO 

AUST-AGDER SOPP- OG 

NYTTEVEKSTFORENING 

 c/o Roberta Dahl Øvre 

Tyholmsvei 5 

4836 ARENDAL 

NORSK FRILUFTSLIV  Nedre Slottsgate 25 0157 OSLO 

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR 

NATURFORSKNING NINA 

 Postboks 5685 Torgarden 7485 TRONDHEIM 

AGDER BOTANISKE FORENING  v/Agder Naturmuseum 

Agder Botaniske Forening 

Postboks 1887 

Gimlemoen 

4686 KRISTIANSAND 

S 

Scott-Bernhard Nilsen  Berås 304 4869 Dølemo 

FORUM FOR NATUR OG 

FRILUFTSLIV AGDER 

 Postboks 101 4662 KRISTIANSAND 

S 

NORSK ORNITOLOGISK FORENING 

AVD. AUST-AGDER 

 Postboks 249 4802 ARENDAL 

AGDER HISTORIELAG  Postboks 136 4662 KRISTIANSAND 

S 

AT SKOG SA  Postboks 116 Sentrum 3701 SKIEN 

NORSK BIOLOGFORENING (BIO)  Postboks 1066 Blindern 0316 OSLO 

SABIMA  Mariboes gate 8 0183 OSLO 

ÅMLI KOMMUNE Helge 

Sines 

Gata 5 4865 ÅMLI 
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NOTS KRISTIANSAND  c/o Tor Børre Søfting St. 

Olavs vei 8 

4631 KRISTIANSAND 

S 

SPRÅKRÅDET  Postboks 1573 Vika 0118 OSLO 

NORGES JEGER- OG 

FISKERFORBUND AVD AUST- AGDER 

 Åsbieveien 16 4848 ARENDAL 

NORGES JEGER- OG 

FISKERFORBUND 

 Postboks 94 1378 NESBRU 

FRILUFTSRÅDENES 

LANDSFORBUND 

 Eyvind Lyches vei 23B 1338 SANDVIKA 

NORGES MILJØVERNFORBUND  Postboks 593 5806 BERGEN 

AUST-AGDER TURISTFORENING  Postboks 369 4803 ARENDAL 

NORSK ZOOLOGISK FORENING  Postboks 102 Blindern 0314 OSLO 

FRILUFTSRÅDET SØR  Tromøysund brygge 

Tromøyveien 26B 

4841 ARENDAL 

NORGES VASSDRAGS- OG 

ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

NORSK BOTANISK FORENING  c/o Naturhistorisk 

museum Postboks 1172 

Blindern 

0318 OSLO 

NORSK SAU OG GEIT  Postboks 104 1431 ÅS 

STIFTELSE WWF VERDENS 

NATURFOND 

 Postboks 6784 St Olavs 

Plass 

0130 OSLO 

ÅMLI HISTORIELAG  c/o Eldbjørg Breivik 

Smeland Smeland 324 

4865 ÅMLI 

NATUR OG UNGDOM  Postboks 4783 Sofienberg 0506 OSLO 

AVINOR AS  Postboks 150 2061 GARDERMOEN 

AGDER FYLKESKOMMUNE  Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

STATNETT SF  Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO 

NATURVERNFORBUNDET I AGDER  Postboks 718 4666 KRISTIANSAND 

S 

DØLEMO IDRETTSLAG  c/o Eivind Baas Dølemo 

124 

4869 DØLEMO 

NORGES ORIENTERINGSFORBUND  Postboks 5000 0840 OSLO 

NORGES GEOLOGISKE 

UNDERSØKELSE 

 Postboks 6315 Torgarden 7491 TRONDHEIM 

FORSVARSBYGG  Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO 

NORSK ZOOLOGISK FORENING - 

SØRLANDSAVDELINGEN 

 c/o Nils Arnt Nilsen 

Teglverksveien 30 

4632 KRISTIANSAND 

S 

NORGES NATURVERNFORBUND  Mariboes gate 8 0183 OSLO 

NORGES SKOGEIERFORBUND  Postboks 1438 Vika 0115 OSLO 

DIREKTORATET FOR 

MINERALFORVALTNING MED 

BERGMESTEREN FOR SVALBARD 

 Ladebekken 50 7066 TRONDHEIM 

 

 

Kopi til: 

MILJØDIREKTORATET  Postboks 5672 Torgarden 7485 TRONDHEIM 

Statens Naturoppsyn   sveinung.olsnes@miljodir.no   

 


