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Saksbehandler, innvalgstelefon

Ellen Synnøve Paust, 38 17 62 09

Høring av verneforslag for Landdalen naturreservat i Hægebostad
kommune
Fylkesmannen i Agder sender med dette ut forslag om vern av Landdalen naturreservat i
Hægebostad kommune på høring, jf. naturmangfoldloven § 43. Verneområdet er tilbudt
staten gjennom ordningen med frivillig vern av skog.
Frist for å komme med innspill til verneplanen er 4.5.2020.
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 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
Det foreslåtte verneområdet i Landdalen ble kartlagt av Biofokus i 2008, i forbindelse med den
nasjonale bekkekløftkartleggingen iverksatt av Miljødirektoratet. Området har stor treslagsvariasjon,
og det er registrert flere forekomster av sjeldne skogtyper som alm-lindeskog, lågurtskog og gammel
ospeskog. Artsmangfoldet er variert og rikt innen mange ulike artsgrupper, som karplanter, lav og
vedboende sopp. Samlet sett er området vurdert som (sterkt) regionalt verdifult og vil kunne bidra til
å dekke opp mangler i skogvernet i Agder knyttet til gammel ospeskog og alm-lindeskog.
Verneprosessen
Det ble meldt oppstart av verneprosess for Landdalen naturreservat den 23.04.2018.
Oppstartsmeldingen ble sendt ut til berørte grunneiere, Hægebostad kommune, Vest-Agder
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Fylkeskommune, Statens Vegvesen samt andre aktuelle lokale og regionale lag og foreninger.
Melding om oppstart av verneplanarbeid ble også annonsert i avisen Agder, Fædrelandsvennen og
Lister24.
Skogtaksering i det foreslåtte naturreservatet ble gjennomført høsten 2018, og alle grunneierne har
akseptert forslag til avtale om erstatning i forkant av høringen. Innspill til oppstartsmeldingen er
oppsummert og kommentert av Fylkesmannen i den vedlagte verneplanen. Verneforslaget sendes
på høring etter avtale med Miljødirektoratet.
Etter høringen vil høringsuttalelsene bli vurdert opp mot konfliktgrad og mulige løsninger for
området. Fylkesmannen 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. Fylkesmannen tar sikte på å sende sin tilrådning om vern av Landdalen
naturreservat i løpet av juli 2020.
Virkninger av vernet
Et vernevedtak vil få konsekvenser for bruken og hvilke aktiviteter som kan foregå i området. 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.
Fylkesmannen minner om at tradisjonelt friluftsliv og ferdsel i forbindelse med plukking av bær og
sopp samt jakt kan foregå som tidligere. Det er også tillatt å ri på eksisterende ferdselsveger og
andre stier som er tegnet inn vernekartet. Vi viser forøvrig til vedlagte forslag til verneplan og utkast
til verneforskrift for ytterligere detaljer om hvilke aktiviteter det er åpnet for i området.
Frist for å komme med innspill
Fylkesmannen 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 4. mai 2020. Innspill sendes skriftlig til
Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til
fmagpost@fylkesmannen.no og merkes med vårt saksnummer 2020/2385. Dersom du skulle ha
behov for utvidet høringsfrist, ber vi om at du tar kontakt med Fylkesmannen.
Utkast til verneplan med beskrivelse av natur- og verneverdier, samt forslag til verneforskrift og
vernekart blir også gjort tilgjengelig på Fylkesmannens nettside www.fylkesmannen.no/nb/agder/.

Med hilsen
Katrine Skajaa Gunnarsli (e.f.)
Faggruppeleder Natur

Ellen Synnøve Paust
seniorrådgiver
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