
       

       

E-postadresse: 

sfovpost@statsforvalteren.no 

Sikker melding: 

www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 

Pb 325  

1502 Moss 

 Besøksadresse: 

Moss: Vogts gate 17 

Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 

Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 

www.statsforvalteren.no/ov 

 

Org.nr. 974 761 319 

 

  Vår dato:  Vår ref: 

  Mai 2021  2021/13209 

     

  Deres dato:  Deres ref: 

     

   

I henhold til adresseliste 

 

  

 

 

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Karoline Bredland, 22003736 

  

 

 

 

 

Dette brevet er fra Statsforvalteren som  

frem til 31.12.2020 het Fylkesmannen 

 

  

 

Høring - Forslag til forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella 

naturreservat 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Oslo og Viken, sender forslag til 

revidert forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat i Kongsberg, Notodden, 

Midt-Telemark og Skien kommuner ut på høring. Forvaltningsplanen blir tilgjengelig i 

Miljødirektoratets database forvaltningsplaner på nett og på Statsforvalternes nettsider. Alle 

kan komme med uttalelse til planen innen 15.09.2021. Uttalelser sendes til Statsforvalteren i 

Oslo og Viken.  

 

Bakgrunn 

Skrim og Sauheradfjella naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon den 19. desember 2008. 

Den første forvaltningsplanen for verneområdet ble vedtatt i 2011. Planen er nå under revidering og 

nytt forslag er drøftet med det rådgivende utvalget for reservatet før denne høringen. Nye 

forvaltningsplaner der man definerer naturkvaliteter og bevaringsmål er et satsingsområde for å 

oppnå en bedre forvaltning av verneområder. Planen skal sikre en enhetlig forvaltning ved å gi 

konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging. 

Forvaltningsplanen er utarbeidet i det nye verktøyet «forvaltningsplaner på nett for verneområder». 

Verneforskriften gir rammene for forvaltningsplanen, og det kan ikke utformes bestemmelser i 

forvaltningsplanen som ikke har hjemmel i verneforskriften. 

 

Gjennom arbeidet med forvaltningsplanen er blant annet følgende tema behandlet: 

• Informasjon om verneområdet og naturkvalitetene 

• Sikring av truede arter 

• Friluftsliv, stier og løyper, inkludert en ny besøksstrategi. Merk at løype B16 er foreslått oppgradert 

fra ingen preparering til snøskuterpreparering. 

• Skjøtsel av kulturlandskap og setervoller 

 

Til slutt i planen er det laget en samlet liste over tiltak for å ivareta verneformålet. 
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Høringen og høringsdokumentet 

Etter avtale med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark blir dette høringsbrevet sendt til alle 

grunneiere og andre høringsinstanser fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Høringen av 

forvaltningsplanen vil i tillegg bli annonsert i et utvalg av lokale aviser og på våre nettsider.  

 

Forslag til forvaltningsplan kan enten lastes ned fra Miljødirektoratet sin database 

«forvaltningsplaner på nett for verneområder»: https://fpnv.naturbase.no eller fra 

Statsforvalternes nettsider: https://www.statsforvalteren.no/vestfold-og-telemark/ eller 

https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/ under «miljø og klima» og «nyheter».  

De som ønsker papirutgave tilsendt kan ta kontakt med Statsforvalteren for å få tilsendt dette. 

 

Merknader til høringen 

Alle som ønsker, kan komme med uttalelse til forslaget til forvaltningsplanen innen 15.09.2021. 

Vi ber om at alle som har mulighet sender sin uttalelse per e-post til: sfovpost@statsforvalteren.no. 

Alternativt kan uttalelser sendes per post til: Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 

Moss. Oppgi saksnummer 2021/13209 i tittelen i høringsuttalelsen.  

 

Videre saksbehandling 

Etter høringen vil Statsforvalterne gjennomgå og sammenfatte høringsuttalelsene og vurdere om 

det er grunnlag for å gjøre endringer i planen. Uttalelsene vil også bli drøftet med det rådgivende 

utvalget, og til slutt vil Statsforvalterne godkjenne planen. Godkjent plan vil bli tilgjengelig fra 

Miljødirektoratets databaser forvaltningsplaner på nett og naturbase. I naturbase vil 

forvaltningsplanen ligge under faktaarket til verneområdet Skrim og Sauheradfjella naturreservat. 

 

Høringsdokument med kart og adresselister til høringsbrevet legges kun ut på Statsforvalternes 

hjemmeside. Vi ber om å bli kontaktet ved feil eller mangler i listene.  

 

Ved spørsmål ta kontakt med Karoline Bredland fmoakab@statsforvalteren.no / tlf. 22003736 hos 

Statsforvalteren i Oslo og Viken eller Hanne Thoen hatho@statsforvalteren.no / tlf. 33371184 hos 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Ellen Lien 

Seksjonssjef naturforvaltning skog og fjell 

  

 

Karoline Bredland 

seniorrådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg:  

1. Høringsdokumentet- Forslag til forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat 

med kartvedlegg og andre vedlegg 

2. Adresseliste grunneiere 

3. Adresseliste andre høringsinstanser 
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