
       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  23.06.2020  2020/22264 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Geir Hardeng,69247122 
  
 
 
  

Adressater etter liste 
 
  
 

  

Vedtak om vern av 14 skogområder i Viken fylke 

Kongen i statsråd vedtok 23. juni 2020 vern av 14 skogområder som naturreservater i Viken 
fylke. Fylkesmannen informerer med dette brevet grunneiere og andre interessenter om 
vedtaket. Foredraget til kongelig resolusjon, verneforskrifter og vernekart er lagt ut på Klima- 
og miljødepartementets hjemmeside www.kld.dep.no.   
 
Vern av nye skogområder 
I statsråd 23. juni 2020 ble det vedtatt vern av 30 skogområder i Norge. Alle områder ble vernet som 
naturreservater med hjemmel i naturmangfoldloven § 34, jf. § 37 og § 62.  
14 områder ligger i Viken, hvorav 5 er utvidelser av tidligere etablerte reservater: 
 
1. Trillemarka-Rollagsfjell naturres. (utvidelse), Sigdal: Nytt areal 1.143 daa, herav 959 daa  prod. skog  
2. Ultvedttjern naturreservat (utvidelse) i Ringerike: Nytt areal 293 daa, herav 273 produktiv skog 
3. Tofteskogen naturreservat (utvidelse) i Asker: Nytt areal 373 daa, herav 224 daa produktiv skog 
4. Sagåsen og Stueåsen naturres. (utvidelse), Sarpsborg: Nytt areal 455 daa, herav 347 produktiv skog 
5. Holene naturreservat i Indre Østfold: 65 dekar, herav 64 daa produktiv skog 
6. Gyrihelleren naturreservat i Indre Østfold: 2.391 daa, herav 1.877 daa produktiv skog 
7. Sæter naturreservat i Indre Østfold: 79 daa, alt produktiv skog 
8. Finnskutt og Haugen naturreservat i Rakkestad: 129 daa, herav 125 daa produktiv skog 
9. Matholhøgda naturreservat i Aremark: 865 daa, herav 827 daa produktiv skog 
10. Vestfjella naturres. (utvidelse) i Aremark og Halden: Nytt areal 3.076 daa, herav 2.685 prod. skog 
11. Lilleøya naturreservat i Halden: 87 daa, herav 86 daa produktiv skog 
12. Burumtjern naturreservat i Marker: 945 daa, herav 804 daa produktiv skog 
13. Sjølingelve naturreservat i Flå: 598 dekar, herav 565 dekar produktiv skog.  
14. Veteren naturreservat i Flå: 3.792 dekar, herav ca 2.600 dekar produktiv skog.  
 
I tillegg er det vedtatt vern av Rupefjell og Selslinatten naturreservat i Notodden og Kongsberg 
kommuner. Informasjon til grunneiere og høringsinstanser sendes fra Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark. 
 
Vedtak fattet av regjeringen ved kongelig resolusjon (kgl.res.) kan ikke påklages. 
 

http://www.kld.dep.no/
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Alle områder er foreslått gjennom ordningen med frivillig vern av skog, der verneavtaler inngås 
frivillig mellom grunneier og staten før vernevedtak fattes. Avtalte erstatningssummer utbetales av 
Miljødirektoratet kort tid etter vernevedtaket. 
   
Grunneiere får nå tilsendt vernekart, forskrift og utdrag av foredraget til kgl.res. for sitt område.  
Andre kan henvende seg til Fylkesmannen for å få kopi pr. mail eller post. Foredraget til kgl.res.,  
med sammendrag av uttalelser, samt tilrådinger fra Fylkesmannen, Miljødirektoratet og Klima- og 
miljødepartementet, er lagt ut på departementets hjemmesider www.kld.dep.no 
 
Verneforskriftene vil bli lagt ut på www.lovdata.no. Vernekart og forskrifter ligger på Fylkesmannens 
hjemmeside (www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/). Grensene for naturreservatene vil etter hvert 
kunne sees på www.naturbase.no, der også en kortversjon av faggrunnlag legges ut, jf. også 
naturfaglig rapport fra hvert område på https://biofokus.no/narin/ (kan også fås ved henvendelse til 
Fylkesmannen).  
 
Områdene vil bli merket med grensebolter innmålt i marka i regi av Jordskifteretten. Grunneiere og 
naboer vil senere bli orientert om dette. 
 
Kommunene bes merke seg verneforskrift og kart, slik at det kan tas hensyn til verneområdene i den 
løpende arealplanleggingen.  
 
Formålet med vernet 
De vernede områdene representerer et utsnitt av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur. 
Formålet med reservatene er å bevare skogområder med truet, sjelden eller sårbar natur med de 
naturlig forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Verneverdiene er blant annet 
knyttet til gammel skog med død ved, bekkekløfter og raviner. Områdene har særlig betydning for 
biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand og 
eventuelt videreutvikle dem. Skogen skal i hovedsak gis mest mulig fri utvikling uten hogst eller 
fjerning av døende eller døde trær.  
 
Om bruk av områdene 
Vernet får konsekvenser for bruk og utnyttelse av områdene. Ved skogvern vektlegges vern av hele 
økosystemet med tilhørende økologiske prosesser. Reservatene er fredet mot alle inngrep som kan 
endre naturmiljøet, og bl.a. er hogst og tekniske inngrep forbudt. Skogen i områdene skal gis fri 
utvikling uten annen hogst enn eventuell skjøtsel for å ivareta og fremme verneformålet. Vernet er 
ikke til hinder for fortsatt bruk til tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske, bær- og sopplukking. Beite er tillatt 
på det meste av de vernede arealene. 
 
Tiltak som medfører endringer av naturmiljøet er forbudt, som økonomisk motivert hogst og 
skogskjøtsel, grøfting, anlegg av nye veger, kraftlinjer, bygging, nydyrking, utfylling m.m. Det er gjort 
enkelte tilpasninger som unntak, eller som mulighet til å kunne gi dispensasjon med vilkår i spesielle 
tilfeller. Etablerte stier kan vedlikeholdes med en standard som på vernetidspunktet. 
 
Verneforskriftene gir bestemmelser om bruken. Det henvises til disse for nærmere informasjon om 
restriksjonene i det enkelte reservat. Utformingen av verneforskriftene varierer noe. Om ikke annet 
er nevnt i verneforskriften, gjelder også annet lovverk, eksempelvis viltlov, lakse- og innlandsfiskelov 
motorferdsellov og friluftslov. 
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Kunngjøring 
Kunngjøring om vernevedtaket er sendt til berørte grunneiere, samt til lokale og regionale 
høringsinstanser. Fylkesmannen vil også kunngjøre vedtaket i lokalpressen. Klima- og 
miljødepartementet sørger for kunngjøring i Norsk Lovtidende. Departementet sender også 
vedtaket til tinglysning på de respektive gnr./bnr. 
 
Ta kontakt med Fylkesmannen dersom du har spørsmål knyttet til vernevedtaket eller forvaltningen 
av områdene. 
  
 
Med hilsen 
 
Karsten Butenschøn (e.f.) 
Seksjonssjef 

  
 
Geir Hardeng 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 

Vedlegg: 
1 Trillemarka-Rollagsfjell vernekart 
2 Ultvedttjern vernekart 
3 Tofteskogen vernekart 
4 Sagåsen og Stueåsen vernekart 
5 Holene vernekart 
6 Gyrihelleren vernekart 
7 Sæter vernekart 
8 Finnskutt og Haugen vernekart 
9 Matholhøgda vernekart 
10 Vestfjella vernekart 
11 Lilleøya vernekart 
12 Burumtjern vernekart 
13 Sjølingelve vernekart 
14 Veteren vernekart 
15 Verneforskrift (vernebestemmelser) 
16 Adresseliste 

 
Kopi 
Skogsakkyndig for grunneiere i Viken Skog, Glommen og Mjøsen Skog og Norskog 
Statens skogsakkyndig 
Norges skogeierforbund 
Miljødirektoratet 
Trillemarka-Rollagsfjell v/Hege Jaren 
 
Saksbehandlere: 
Eldfrid Engen, tlf. 32 26 68 09 (fmbueen@fylkesmannen.no), Drammen: Område 1–2, over 
Olav Thøger Haaverstad, tlf. 32 26 68 28 (fmbuoth@fylkesmannen.no), Drammen: Område 3, 13 og 
14, over 
Kristin Lugg tlf. 69 24 75 58 (krlug@fylkesmannen.no), Moss: Område 4, 5 og 7, over 
Geir Hardeng tlf. 69 24 71 22 (fmosgha@fylkesmannen.no), Moss: Område 6, 8-12, over 
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