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Kunngjøring av vedtak om vern av skog i Østfold, Akershus og Buskerud 

 
Kongen i statsråd vedtok 15. mars 2019 vern av syv skogområder som naturreservat i Østfold, 
Akershus og Buskerud fylker. 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 den 15. mars 2019 ble det vedtatt vern av 18 skogområder i Norge. Alle er vernet som 
naturreservater med hjemmel i naturmangfoldloven § 34, jf. § 37 og § 62. Følgende syv områder 
ligger i Østfold, Akershus og Buskerud: 

• Trestikle, Drammen kommune i Buskerud, 1 318 dekar 
• Veia, Nedre Eiker kommune i Buskerud, 390 dekar 
• Oslien, Nore og Uvdal kommune i Buskerud, 1 607 dekar  
• Århanemyra, Nittedal kommune i Akershus, 2 947 dekar 
• Slitu, Eidsberg kommune i Østfold, 80 dekar 
• Sakseåsen, Marker kommune i Østfold, 666 dekar 
• Rudslandet, Trøgstad kommune i Østfold, 372 dekar  

 
Vedtak fattet av regjeringen ved kongelig resolusjon (kgl.res.) kan ikke påklages. 
 
Alle områdene er privateid og har kommet frem 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 vernevedtak. 
   
Grunneiere får tilsendt vernekart og forskrift for sitt område. Andre kan henvende seg til 
Fylkesmannen for å få papirkopi. Foredraget til kgl.res., med sammendrag av innkomne uttalelser, 
samt tilrådinger fra Fylkesmannen, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet, er lagt ut på 
departementets hjemmesider www.kld.dep.no under «Siste nytt». Verneforskriftene vil bli lagt ut på 
www.lovdata.no, og grensene for naturreservatene vil etter hvert kunne sees på www.naturbase.no. 

http://www.kld.dep.no/
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Både vernekart og forskrifter ligger på Fylkesmannens hjemmeside (www.fylkesmannen.no/oslo-og-
viken/). 
 
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 knyttet til blant 
annet gammel skog og død ved, bekkeløfter og ravinedaler. 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 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. hogst og tekniske inngrep er forbudt. Skogen i områdene skal gis en fri 
utvikling uten annen hogst enn eventuell skjøtsel for å ivareta og fremme verneformålet. Vernet er 
ikke til hinder for fortsatt bruk til friluftsliv, jakt, fiske, bær- og sopplukking. Beite er tillatt på det 
meste av de vernede arealene. 
 
Det er verneforskriftene som gir bestemmelser om bruken, og det henvises til disse for nærmere 
informasjon om restriksjonene i det enkelte verneområdet. Restriksjonsnivået og utformingen av 
verneforskriftene varierer noe. Om ikke annet er nevnt i verneforskriften, gjelder annet lovverk som 
for eksempel viltloven, lakse- og innlandsfiskeloven og motorferdselloven. 
 
Kunngjøringen 
Denne kunngjøringen 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 gjerne kontakt med Fylkesmannen dersom dere har spørsmål knyttet til vernevedtaket eller 
forvaltningen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Ellen Lien (e.f.) 
Seksjonssjef 

  
 
Eldfrid Engen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

Vedlegg: 
1 Adresseliste 
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Kart og forskrift til den respektive grunneieren 
 
Saksbehandlere: 
Olav Thøger Haaverstad, tlf. 32 26 68 28 (fmbuoth@fylkesmannen.no), Drammen 
Eldfrid Engen, tlf. 32 26 68 09 (fmbueen@fylkesmannen.no), Drammen 
Tone Mejlgaard, tlf. 22 00 36 61 (fmoatme@fylkesmannen.no), Oslo 
Geir Hardeng tlf. 69 24 71 22 (fmosgha@fylkesmannen.no), Moss 
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