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Oppstart av skogvernsak – frivillig utvidelse av Vestfjella naturreservat, 
Aremark og Halden kommuner 

 
I henhold til Naturmangfoldloven § 42 kunngjøres at Fylkesmannen i Oslo og Viken skal utarbeide et 
forslag om utvidelse av Vestfjella naturreservat i Aremark og Halden kommuner. Det gjelder tre 
adskilte arealer grensende til reservatet i vest, nordøst og i sør på eiendommene Virås (gnr/bnr 90/9 
og 44/3), Teigen (61/1) og Bø (84/1). Samlet planområde utgjør ca. 3000 dekar med ca. halvparten av 
arealet i hver kommune. Arealene er privateid. Det er en forutsetning for videreføring av saken at 
det oppnås enighet om en avtale med de aktuelle grunneierne.  
 
Oppstart av vernesaken vil bli avertert i lokalpressen. Et konkret verneforslag vil senere bli sendt på 
formell høring til grunneiere, kommunene, fylkeskommunen, statlige etater, næringsorganisasjoner 
og ideelle organisasjoner. 
 
Verneverdier 
Vern av skog er en prioritert miljøvernoppgave. Formålet er å bevare områder med eldre skog og 
tilhørende biologisk mangfold i form av arter, naturtyper og økosystemer. I de fleste områder 
opptrer sjeldne og truede arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt 
tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 
 
Hva innebærer vernet? 
En fredning vil få konsekvenser for bruk og utnyttelse av området. Verneformålet tilsier at skogen 
skal gis fri utvikling uten hogst eller fjerning av døende og døde trær. Tiltak som medfører endringer 
i naturmiljøet vil være forbudt, slik som økonomisk motivert skogskjøtsel, grøfting, bygging, 
nydyrking o.l. Det kan imidlertid gjøres enkelte lokale tilpasninger som unntak fra 
vernebestemmelsene eller det kan gis adgang til dispensasjon i spesielle tilfeller. Bruk av evt. 
etablerte bygninger/installasjoner kan videreføres og stier/løyper ryddes og vedlikeholdes. 
Eiendomsrett, herunder jakt og fiske videreføres som nå. 
 
Påregnelig bruk av områdene uten vern vil være næringsmessig skogbruk. 
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Offentlige føringer  
Ved behandling av Stortingsmelding nr.25 (2002 – 2003) sluttet Stortinget seg til regjeringens 
innstilling om en kraftig opptrapping av skogvernet i Norge. Denne meldingen trakk opp viktige 
prinsipper og satsningsområder for en opptrapping av skogvernet. Det ble lagt til grunn at et utvidet 
skogvern skulle følge de faglige anbefalingene i en rapport fra Norsk Institutt for naturforskning og 
Skogforsk – Evaluering av skogvernet i Norge. 
 
I Stortingsmeldingen Natur for livet (Meld. St. 14 (2015 - 2016)) med Innstilling 294 S fra Energi – og 
miljøkomiteen, understrekes betydningen av skogvern og at arbeidet med skogvern skal videreføres: 
Stortinget ber regjeringen sette et mål om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog 
til 10 % av skogarealet. Til nå er ca 4.6 % av skogen i Norge vernet i naturreservater og 
nasjonalparker. I Østfold er ca. 3.5 % av skogen vernet. 
 
Videre saksgang 
I samråd med de berørte grunneiere vil Fylkesmannen nå utarbeide et verneforslag som består av et 
vernekart med nøyaktig avgrensning av området og et forslag til vernebestemmelser (verneforskrift 
etter Naturmangfoldloven). Forslaget vil deretter bli sendt på høring til grunneierne, kommunene, 
fylkeskommunen, diverse instanser, foreninger og lag – lokalt, i fylket og på sentralt nivå. Etter 
høring vil Fylkesmannen sammenfatte innkomne uttalelser og gi sin tilrådning til Miljødirektoratet, 
som igjen gir sin anbefaling til Klima – og miljødepartementet. Departementet fremmer saken for 
Kongen i statsråd, som vedtar vernet. Erstatningsoppgjør til grunneierne følger umiddelbart etter 
vernevedtak. 
 
Eventuelle synspunkter før et konkret verneforslag utarbeides, kan innen 01. september 2019 
sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken, boks 325, 1502 Moss eller ved kontakt til undertegnede.  
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