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Vern av skog - Fylkesmannen sin tilråding om vern av Øystre Slidreåne 
naturreservat 

Ved brev av 31. august 2017 til Miljødirektoratet tilrådde Fylkesmannen vern av ti områder. Blant 
disse var Øystre Slidreåne i Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner. Miljødirektoratet har seinere 
tilrådd området for vern overfor Klima- og miljødepartementet. Et vernevedtak har blitt utsatt i 
påvente av nærmere avklaringer omkring grense for området og avtaler med de berørte 
grunneierne. 
 
Det er ennå ikke inngått noen avtale med grunneierne, men dette er nært forestående. Grensa i 
denne tilrådingen er endret i tråd med de forhandlinger som er gjennomført om dette. Prosessen 
omkring vern av Øystre Slidreåne kan derfor nå gå videre. 
 
Fylkesmannen tilrår også at grensa endres langs fylkesveg 51. Fylkesmannen tilrådde i sitt brev av 31. 
august 2017 at grensa for verneområdet langs fylkesvegen, en strekning på ca. 100 meter, skulle 
følge eiendomsgrensa mellom Statens vegvesen og eiendommen bnr./bnr. 49/1. I en uttalelse til 
Miljødirektoratet datert 15. september 2017 ber Statens vegvesen, Region øst om at grensa følger 
sikkerhetssonen for fylkesvegen i området, enten 8 meter fra vegkant eller 12 meter fra senterlinje 
av fylkesvegen. Fylkesmannen tilrår at grensa for verneområdet følger fylkesvegen i en avstand på 12 
meter fra senterlinje av vegen. 
 
Etter dette har verneforslaget et areal på ca. 800 dekar, hvorav ca. 731 dekar er skogareal og 
produktivt skogareal. 
 
Det er også gjort noen mindre endringer i utkast til verneforskrift fra vår tilråding i august 2017. 
Dette dreier seg i hovedsak om en tilpasning til ny forskriftsmal for slike verneområder, i tillegg til at 
det er tatt inn bestemmelser om bruk og vedlikehold av flere eksisterende traktorveger som er vist 
på kartet. 
 
Etter vår tilråding i august 2017 har vi blitt gjort oppmerksom på en liten eiendom som ligger inne i 
eiendommen gnr./bnr. 49/1 i Øystre Slidre. Denne eiendommen har gnr./bnr. 49/9 og er på ca. 1,6 
dekar. Denne ble fradelt gnr./bnr. 49/1 i 1953. Hjemmelsinnehaver av gnr./bnr. 49/1 i 1953, som nå 
er død, stod fortsatt som hjemmelsinnehaver av gnr./bnr. 49/9. Denne hjemmelen er nå overført til 
nåværende eier av gnr./bnr. 49/1. Det var Øystre Slidre kommune som i 1953 fikk fradelt denne 
eiendommen. Formålet var å etablere en avfallsplass. Denne avfallsplassen ble aldri etablert. I noen 
år etter fradelinga ble det imidlertid dumpet noe avfall i området, sannsynligvis hovedsakelig 
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metallavfall. Om dette avfallet medfører forurensing til omgivelsene er ikke kjent. Sannsynligheten 
for dette er likevel liten. Ut fra den kunnskapen vi har i dag, er det lite trolig at det vil oppstå behov 
for opprydding. Vi kan imidlertid ikke helt utelukke muligheten for opprydding hvis ny kunnskap eller 
undersøkelser tilsier at det er nødvendig. Plikten til å rydde opp ligger hos den som er å anse som 
ansvarlig, det vil si den som forurensingen skriver seg fra. I tilfeller med opprydding i gamle 
avfallsdeponier vil normalt både den som opprinnelig sto for forurensingen og nåværende eier, være 
å anse som ansvarlig. Initiativet til etablering av en avfallsplass i området kom tilsynelatende fra 
kommunen. Dersom det mot formodning skulle bli stilt krav om opprydding, ville dette etter en slik 
vurdering mest sannsynlig bli stilt til kommunen. Ut fra de opplysninger vi har i dag, vil Fylkesmannen 
konkludere med at det ikke synes å være behov for oppryddingstiltak i området. For å få til en god og 
fornuftig arrondering av et verneområde, og for unngå restarealer etter et eventuelt vern, har 
grunneier et klart ønske om at gnr/bnr. 49/9 blir omfattet av et vernevedtak. Dette restarealet på ca. 
1,6 dekar er av en slik karakter at det uansett må erstattes i forbindelse med et vernevedtak. 
Fylkesmannen viser dessuten til de dokumenterte verneverdiene i og omkring denne eiendommen. 
Fylkesmannen vil etter dette tilrå at gnr./bnr. 49/9 blir omfattet av vernet. 
 
Ut over dette viser vi til vår tilråding av 31. august 2017. 
 
Fylkesmannen tilrår vern av Øystre Slidreåne naturreservat med hjemmel i § 37 i 
naturmangfoldloven og i samsvar med vedlagte utkast til verneforskrift og kart med grense. 
 
Kopi av dette brevet går bl.a. til grunneierne, Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner, Oppland 
fylkeskommune og Statens vegvesen. Disse har anledning til å kommentere verneforslaget og 
Fylkesmannen sin tilråding. Eventuelle merknader sendes direkte til Miljødirektoratet, Postboks 5672 
Torgarden, 7485 Trondheim, eller e-post post@miljodir.no, med kopi til Fylkesmannen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sigurd Tremoen Vebjørn Knarrum 
 avdelingsdirektør 

 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
Vedlegg: Utkast til verneforskrift og kart 
 
Kopi m/vedlegg: 

Knut Ulvestad, Nordsvenvegen 2, 2918 Ulnes 
Knut Arild Thon, Rogndokkvegen 190, 2900 Fagernes 
Bjørn Ivar Gunnhildgard, Skrautvålvegen 971, 2943 Rogne 
Sigrunn Irene Gullaksen, Høvsmarkvegen 16, 2943 Rogne 
Egil Tvenge, Tvengevegen 61, 2943 Rogne 
Odd Erik Myrvold, Skrautvålvegen 1027, 2943 Rogne 
Vestre Slidre kommune, Slidretun, Slidrevegen 16, 2966 Slidre 
Øystre Slidre kommune, Tingvang, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes 
Oppland fylkeskommune, Pb. 988, 2626 Lillehammer 
Viken Skog SA, Pb. 500 Sentrum, 3504 Hønefoss 
Norges Skogeierforbund, Pb. 18 Vika, 0115 Oslo 
Statens vegvesen Region øst, Pb. 1010 Skurva, 2605 Lillehammer 
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