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Melding om oppstart av verneprosess for åtte skogområder i Aust- og 

Vest-Agder 

 

Fylkesmannen i Agder varsler oppstart av verneplanarbeid for åtte skogområder i de to 

Agderfylkene. De foreslåtte områdene ligger i Lyngdal, Bygland, Kristiansand, Søgne, Risør, Gjerstad, 

Birkenes og Åmli kommuner.  

 

Områdene er tenkt vernet som naturreservat, jf. naturmangfoldloven § 37. Områdene har tilkommet 

gjennom ordningen «frivillig vern» av skog, som innebærer at områdene er tilbudt staten for vern av 

grunneier via AT-skog eller Norskog. Tilbudet er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund 

sin avtale med Miljødirektoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog.  

 

Naturfaglige registreringer i Åmtona, Urvassliene, samt deler av Urfjellheia og utvidelse av 

Grøneliane naturreservat ble gjennomført i 2018 på oppdrag fra Miljødirektoratet. Områdene blir 

vurdert på en verdiskala fra en (*) til fire (****) stjerner, som spenner fra lokal, via regional til 

nasjonal verneverdi. Områdene Kviteflogi (utv.), Nedre Timenes (utv.), Eiersland, Try og deler av 

Urfjellheia består av tidligere kartlagte naturtyper, blant annet gjennom Miljødirektoratets nasjonale 

kartlegging av edelløvskog. Disse lokalitetene er verdisatt i henhold til metodikken i DN-håndbok 13, 

om kartlegging av naturtyper der A er nasjonalt viktig, B er regionalt viktig og C er lokalt viktig. Se 

tabell 1.  

 

Områdene Kviteflogi, Nedre Timenes, Åmtona og Grøneliane er utvidelser av eksisterende 

naturreservat. Utvidelsen av Kviteflogi omfatter en naturtypelokalitet med gammelbarskog av viktig 

regional verdi. Det tilbudte området vil bidra at en får inkludert verneverdier knyttet til eldre barskog 

i eksisterende verneområde samt til en forbedret arrondering. Utvidelsen av Nedre Timenes vil med 

regionalt viktige naturtypelokaliteter av rik edelløvskog og gammel eikeskog gi et viktig tilskudd til 
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eksisterende naturreservat. Utvidelsen vil også bidra til en forbedret arrondering. Utvidelsen av 

Åmtona består av kartlagte områder med gammel eikeskog, gammel lavlandsblandingsskog og 

gammel lavlandsgranskog. Utvidelsen av Grøneliane består delvis av barblandingsskog med stor 

grad av urørthet. Utvidelsen vil bidra til en forbedret arrondering av eksisterende naturreservat.  

 

Eiersland består av svært viktig sammenhengende naturtypelokalitet med rik edelløvskog, alm- 

lindeskog, med lang kontinuitet. En utvalgt naturtype, hule eiker, vil også bli inkludert i  det foreslåtte 

verneområdet.  

Try består av naturtypelokaliteter med svært viktig alm-lindeskog med forholdsvis stort innslag av 

død ved, samt et gammelskogsområde med gode signalarter for gammelskog. 

Urfjellheia består av to delområder som ikke grenser til hverandre.  Det ene består av nasjonalt og 

regional viktig rik edelløvskog, med forekomster av eik-lindeskog, alm-lindeskog samt 

rasmarklindeskog. Den siste med svært høye verdier. Det andre området består av rik edelløvskog 

med viktige naturkvaliteter i kjerneområdene. Urvassliene består av kartlagt gammel granskog og 

gammel lavlandsblandingskog med stor grad av urørthet, samt middels god kontinuitet av død ved. 

 

Tabell 1. Områder foreslått for vern gjennom ordningen frivillig vern med tilhørende kommuner, 

verdisetting iht naturtypekartlegging, samt størrelse på foreslått vernet område.  

Områdenavn Kommune Verdisetting Størrelse (daa) 

Eiersland Lyngdal A 291 

Kviteflogi utvidelse Bygland B 162 

Nedre Timenes utvidelse Kristiansand B 397 

Try Søgne A 450 

Urfjellheia Risør ** /A/B 1626 

Urvassliene Gjerstad ** 902 

Grøneliane utvidelse Birkenes * 482 

Åmtona utvidelse Åmli ** 968  

 

 

Foreløpig avgrensing av områdene fremgår av vedlagte forslag til verneområdekart. Vi gjør 

oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer av vernegrenser før høring.  

 

Formålet med oppstartsmeldingen er å invitere til samarbeid om gjennomføringen av prosessen. Vi 

oppfordrer til å komme med innspill til verneplanarbeidet. Dette kan være forhold man mener bør 

omtales i forskriftene, reguleringer fra kommunene eller spesielle interesser som må ivaretas. 

 

Innspill sendes skriftlig til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788, Stoa, 4809 

Arendal, eller på e-post til: fmavpost@fylkesmannen.no innen fredag 10.01.2019. Vi ber om at 

innspillet merkes med vårt saksnummer 2019/7551 

 

Offentlig høring av verneforslagene med verneforskrift vil bli gjennomført snarest mulig etter at 

meldingsperioden er over. Vi tar sikte på å sende tilrådning om vern av områdene til 

Miljødirektoratet i løpet av sommeren 2020.  

 

Dette brevet blir sendt til rettighetshavere og relevante lokale og regionale interesse-organisasjoner 

og instanser. Dersom det er feil eller mangler i adresselista, ber vi om å få melding om det. Oppstart 

vil bli kunngjort i Agderposten, Tvedestrandsposten, Lister 24, Aust-Agder blad, Birkenesavisa og 
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Fædrelandsvennen. Ved eventuelle spørsmål om saken, ta kontakt med Fylkesmannen i Aust- og 

Vest-Agder, miljøvernavdelingen v/ Ellen S. Paust (38 17 62 09) eller Mia Yri (37 01 75 37) 

 

 

Med hilsen 

 

Ellen Synnøve Paust 

Seniorrådgiver 

Miljøvernavdelingen 

  

 

Mia Yri 

seniorrådgiver 

Miljøvernavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

Adresselister grunneiere og andre berørte parter 

Adresseliste lokale og sentrale instanser 

 

Forslag til vernekart og verneforskrift Eiersland 

Forslag til vernekart og verneforskrift Kviteflogi (utvidelse) 

Forslag til vernekart og verneforskrift Nedre Timenes (utvidelse) 

Forslag til vernekart og verneforskrift Try 

Forslag til vernekart og verneforskrift Urfjellheia 

Forslag til vernekart og verneforskrift Urvassliene 

Forslag til vernekart og verneforskrift Grøneliane (utvidelse) 

Forslag til vernekart og verneforskrift Åmtona (utvidelse) 

 

 

 

 


