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Godkjenning av forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat. 
 
 
Fylkesmannen i Telemark og Fylkesmannen i Buskerud har 1. juni 2011 godkjent forvaltningsplanen 
for Skrim og Sauheradfjella naturreservat. Jf. vedlegg 3. Verneområdet ligger i kommunene Skien, 
Sauherad og Notodden i Telemark fylke og Kongsberg kommune i Buskerud fylke. 
 
Reservatet ble oppretta i 2008 for å bevare et stort og sammenhengende skogområde med mange 
naturkvaliteter, der større deler er urørt eller tilnærmet urørt. Naturreservatet har gode forekomster av 
død ved og er levested for en rekke sårbare og hensynskrevende arter. Området er etablert på bakgrunn 
av en prosess med frivillig vern av skog, er på ca 123 km2, og har stor vitenskapelig verdi også på 
grunn av sin størrelse.  Flere tidligere verneområder inngår i det nye store reservatet 
 
Enkelte tekniske inngrep slik som traktorveger, hytter, dammer og andre installasjoner knyttet til 
vannkraftutbygging ligger innenfor vernegrensene.  På nordsiden av Skrimfjella ligger det tre mindre 
delområder som utgjør det gjenværende Skrimfjella landskapsvernområde. Dette har egen forskrift. 
Forvaltningsplanen er ikke gjort gjeldende for landskapsvernområdet, men prinsippene i planen bør 
gjøres gjeldende så langt det er forenlig med forskriften.   
 
Området er av regional verdi for friluftslivet, og det er etablert et godt og velutviklet sti- og løypenett 
både sommer og vinterstid.  Forholdet til friluftslivet er derfor et viktig tema i forvaltningsplanen. 

 
I et naturreservat skal naturverdiene gå foran andre interesser, og det er forbud mot tiltak som kan 
skade naturverdiene. Innenfor denne rammen er det likevel store muligheter til å bruke området. 
Forvaltningsplanen konkretiserer bestemmelsene for reservatet og bidrar til å sikre naturverdiene i et 
langsiktig perspektiv. Videre legger den legge til rette for bruk av området innenfor rammen av 
verneformålet.  
 
Det er opprettet et rådgivende utvalg for verneområdet, og forvaltningsplanen er drøftet med utvalget 
både før høring og etter høring. Forvaltningsplanen ble sendt på høring 13. desember 2010 med  
høringsfrist 15. februar 2011. Det kom inn 31 uttalelser i høringen. Fylkesmennene har listet opp 
høringsuttalelsene i vedlegg 4. Det er gjort en tematisk gjennomgang av uttalelsene, og 
Fylkesmennene har kommentert dem og trukket sine konklusjoner.  Disse er innarbeidet i den 
godkjente forvaltningsplanen. Siden området er så stort er kartet delt opp i fire kartblad i størrelse A 3.  
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Godkjenningen er hjemlet i § 7 i FOR 2008-12-19-1448 Forskrift om verneplan for skog. Skrim og 
Sauheradfjella naturreservat. 
 
Forvaltningsplanen blir bare sendt i papirutgave til alle grunneierne/brukere i reservatet. Alle parter 
som har avgitt uttalelse får vedlegg 4. Etter avtale med Fylkesmann i Buskerud blir all utsendelse gjort 
av Fylkesmannen i Telemark. Planen vil også bli lagt ut på Fylkesmennenes hjemmesider 
www.fylkesmannen.no/telemark og www.fylkesmannen.no/buskerud, og kan lastes ned derfra.  Andre 
som ønsker papirutskrift av planen kan få dette ved henvendelse til Fylkesmannens kontor enten i 
Telemark eller Buskerud.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Morten Johannessen  Johan Aas 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 1. Adresseliste grunneiere/brukere. 

2. Adresseliste fylkeskommuner, kommuner, regionale etater/organisasjoner og     
    lokale lag og organisasjoenr. 

                3. Forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat – juni 2011. 
4. Sammendrag av innkomne uttalelser i høringen med Fylkesmennenes     
    kommentarer og konklusjoner.   

 
 
 


