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Høring – Forslag om vern av Rykkhustjønnin naturreservat – 
Erstatningsareal for mulig ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat 

Statsforvalteren sender med dette forslag til vern av Rykkhustjønnin naturreservat i Sør-Fron 
kommune. Området er 793 daa stort, og er aktuelt som erstatningsareal for planlagt ny E6 
gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune. Høringsfristen er 16. 
februar 2022. 
 
I tråd med naturmangfoldloven § 43 sender Statsforvalteren et forslag om vern av Rykkhustjønnin 
naturreservat på høring. Formell oppstart for arbeidet med vern ble kunngjort den 23. september 
2021, jf. naturmangfoldloven § 42. 
 
Erstatningsområdet foreslås med samme verneform som verneområdet det skal kompensere for, 
det vil si naturreservat. Opprettelse av naturreservater er hjemlet i § 37 i naturmangfoldloven. Dette 
innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Beiting og 
tradisjonelt friluftsliv, fiske og sanking av bær og matsopp, vil fortsatt være tillatt. Jakt vil også være 
tillatt, med unntak for jakt på våtmarksfugl (vadefugler og svømmefugler) som er en viktig del av 
verneformålet. Det er tatt spesielt hensyn til jordbruksdriften, både den som skjer inntil og innenfor 
det foreslåtte naturreservatet gjennom tilpasninger i verneforskrift og vernegrenser.   
 
Verneprosessen følger prinsippene for frivillig vern, jamfør krav i gjeldende prinsipper for bruk av 
økologisk kompensasjon (vedlagt). Det foreslåtte verneområdet er omtalt i plan for tiltak og 
økologisk kompensasjon som var vedlagt Reguleringsplan for ny E6 Roterud-Storhove. Denne finner 
dere på hjemmesiden til Lillehammer kommune (lenke her). Statsforvalteren har også omtalt denne 
verneprosessen i sin høringsuttalelse til reguleringsplan, som dere finner på vår hjemmeside (lenke 
her).  
 
I høringsdokumentet inngår en områdebeskrivelse, utkast til verneforskrift og forslag til 
områdeavgrensing. Dere finner også kart over grensene på nett i Naturbase (Miljødirektoratets 
kartinnsynsløsning). 
 

https://www.lillehammer.kommune.no/roterud-storhove.558305.no.html
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-og-bygg/arealforvaltning/flere-innsigelser-til-reguleringplaner-for-e6-roterud--storhove-med-avlastningsvei/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/plan-og-bygg/arealforvaltning/flere-innsigelser-til-reguleringplaner-for-e6-roterud--storhove-med-avlastningsvei/
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Alle som måtte ønske det, kan komme med innspill og merknader til forslaget. Statsforvalteren ber 
spesielt om synspunkter på følgende: 

 Konflikter med andre interesser. Vi ber om at slike konflikter beskrives mest mulig konkret, 
for eksempel hvilken del av området det særlig er knyttet konflikt til, og hvilke justeringer av 
bestemmelser i verneforskriften som vil være nødvendig for å løse eller redusere konflikten. 

 Avgrensing.  
 Synspunkter på verneforskriften og merknader til spesielle forhold i området. Også her ber 

vi om mest mulig konkrete opplysninger og forslag til mulige løsninger. 
 Om det er behov for skjøtsel og tiltak, samt innspill til forvaltningen av området. 
 Eventuelle feil i høringsutkastet. 

Uttalelser sendes: 
 

 Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer 
 eller på e-post til: sfinpost@statsforvalteren.no 
 eller gjennom digitalt høringsskjema på nettsiden vår.  

 
Planarbeidet vil bli kunngjort i lokalpressen og i Norsk lysingsblad. Saken vil også bli lagt ut på 
Statsforvalterens nettside, statsforvalteren.no/innlandet, under siden med høringer. Vi ber spesielt 
kommunen om å legge ut høringsdokumentene til offentlig ettersyn i kommunehuset frem til 
høringsfristens utløp. Vi oppfordrer også til å dele informasjonen på kommunens hjemmeside. 
 
Frist for å avgi uttalelse settes til 16. februar 2022.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Vebjørn Knarrum (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Alexandra Abrahamson 
seniorrådgiver 
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