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Ellen Synnøve Paust, 38 17 62 09

Høring av verneforslag for tre skogområder i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Agder sender med dette ut forslag om vern av to nye naturreservater samt
en utvidelse av et eksisterende verneområde på høring, jf. naturmangfoldloven § 43.
Verneområdene er tilbudt staten gjennom ordningen med frivillig vern.
Høringen omfatter følgende områder: Hovdefjell naturreservat i Åmli og Vegårshei
kommuner, Kleivstøylheii naturreservat i Bygland kommune og utvidelse av Øykjeheia
naturreservat i Sirdal kommune.
Frist for å komme med innspill til verneplanen er 24.06.2019.
Bakgrunn
Gjennom nasjonale målsettinger og internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å ta vare på
vårt biologiske mangfold. Om lag halvparten av artene på den norske rødlista er knyttet til skog.
Vern av skog er derfor et viktig virkemiddel for å stoppe utryddelsen av biologisk mangfold.
Frivillig vern innebærer at skogeiere tilbyr staten vern av egen skog. Prosessen skjer i et nært
samarbeid mellom Norges skogeierforbund og miljøvernmyndighetene. Etter at staten har mottatt
et tilbud vil miljøvernmyndighetene vurdere området basert på naturfaglige registreringer av
vernekvaliteter. Dersom resultatet fra registreringene tilsier at det er aktuelt å fremme et
verneforslag for området, vil det bli gjennomført forhandlinger med grunneierne om avgrensing,
verneforskrift og økonomisk erstatning for området. Når staten og grunneier er kommet til enighet
om disse punktene gjennomgår verneplanforslaget vanlig saksbehandling i tråd med
naturmangfoldloven.
Naturfaglige registreringer
Det er gjennomført naturfaglige registreringer og gjort vurderinger av verneverdiene for to av de tre
foreslåtte verneområdene (Hovdefjell og utvidelsen av Øykjeheia). For Kleivstølyheii er vurderingene
gjort på bakgrunn av eksisterende naturtypekartlegging der edellauvskogslokaliteten er gitt A-verdi.
Et sammendrag av resultatene fra registreringene for hvert enkelt verneområde fremgår av vedlagt
høringsdokument. Områdene som Fylkesmannen foreslår å verne følger av tabellen nedenfor.
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Navn

Kommune

Hovdefjell
Kleivstøylheii
Øykjeheia (utv.)

Åmli og Vegårshei
Bygland
Sirdal

Areal i daa
(utv.)

2793

Areal i daa (tot.)

Verdivurdering

2372
556
15884

**
A-verdi
**

Verneprosessen
Oppstartsmelding for de tre foreslåtte verneområdene ble sendt ut til forskjellig tidspunkt.
Utvidelsen av Øykjeheia naturreservat ble det medlt oppstart på i brev av 23.04.2018, mens det for
Hovdefjell og Kleivstøylheii (tidligere Jerpeneset) ble sendt ut tilsvarende brev 1.2.2019. Meldingen
om oppstart ble sendt til berørte grunneiere samt til enkelte lokale og sentrale høringsinstanser, og
ble annonsert i Fædrelandsvennen, Setesdølen, Frolendingen, Agderposten og Avisen Agder.
Forhandlingene med grunneierne i forbindelse med erstatning for skogvernet blir gjennomført
fortløpende. For utvidelsen av Øykjeheia naturreservat er det gjennomført takstbefaring. Innspill til
oppstartsmeldingen er oppsummert og kommentert av Fylkesmannen i de vedlagte verneplanene.
Verneforslagene sendes på høring etter avtale med Miljødirektoratet. Verneplanene for hvert enkelt
område med områdebeskrivelse, forslag til avgrensning og forslag til verneforskrift finnes vedlagt.
Etter høringen vil høringsuttalelsene bli vurdert i forhold til konfliktgrad og mulige løsninger for
området. Fylkesmannen vil etter høringsfristen er utløpt, sende sin tilråding om vern av de aktuelle
områdene til Miljødirektoratet Tilrådningen inneholder en oppsummering av høringsuttalelsene og
forslag til eventuelle endringer. Basert på etterfølgende anbefaling fra Miljødirektoratet vil deretter
Klima og miljødepartementet legge planen fram for Kongen i statsråd som fastsetter det enkelte
verneområdet ved forskrift.
Virkninger av vernet
Et vernevedtak vil få konsekvenser for bruken og hvilke aktiviteter som kan foregå i området. Alle
tiltak som kan føre til endringer i naturmiljøet vil være forbudt. Dette innebærer generelt at fysiske
inngrep i form av blant annet oppføring av bygninger, skogsdrift, vedhogst, grøfting og motorferdsel
ikke kan finne sted.
Det understrekes at tradisjonelt friluftsliv og ferdsel i forbindelse med plukking av bær og sopp samt
jakt kan foregå som tidligere. Vi viser forøvrig til vedlagte forslag til verneplaner og utkast til
verneforskrifter for de enkelte områdene.
Frist for å komme med innspill
Fylkesmannen inviterer og oppfordrer med dette til å komme med innspill til vedlagte verneplan. Vi
ønsker spesielt innspill fra grunneiere eller andre brukere på bestemmelser i forslag til
verneforskriften som gjelder motorferdsel, stier som er i bruk, eksisterende bygninger som bør
merkes av på vernekart med mer.
For å få vernebestemmelser og vernekart utformet mest mulig nøyaktig, ønsker Fylkesmannen at
det, i løpet av høringsperioden, fremskaffes mer nøyaktig trase for de aktuelle traktorveiene/slepene
som er tatt inn i vernekartet. Dette kan for eksempel gjøres ved å gå opp veien med GPS og sende
datafilene til Fylkesmannen.
Frist for å uttale seg til verneforslagene er satt til 24. juni 2019. Innspill sendes skriftlig til
Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til
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fmagpost@fylkesmannen.no og merkes med vårt saksnummer 2019/4034. Vi ber om å bli kontaktet
dersom det oppdages feil eller mangler i adresselista.
Utkast til verneplan med områdebeskrivelser, forslag til verneforskrift og vernekart blir også gjort
tilgjengelig på Fylkesmannens nettside www.fylkesmannen.no/nb/agder/.

Med hilsen
Katrine Skajaa Gunnarsli (e.f. )
faggruppeleder natur

Ellen Synnøve Paust
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen
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Vedlegg
1 Vernekart Kleivstøylheii naturreservat
2 Vernekart Øykjeheia naturreservat
(utvidelse)
3 Adresseliste lokale og sentrale høringsparter
4 Vernekart Hovdefjell naturreservat
5 Høringsdokument - verneplan
Adresseliste grunneiere
Stian Espeland Finsrud
Timber Co AS
Astrid Svendsen
Mai-Lisbet og Kåre U. Gisletveit
August Nilssen
Gunnar Kristoffer Nilssen
Indreberg
Knut A. Solvang
Øystein Frøysnes
Ingebjørg Frøysnes Berg v/Kjell
Øyvind Berg
Torbjørn O. Frøysnes
Gunhild Elisabeth Halvorsen Ribe

Simonstad 585
Gydas gate 1
Kystveien 48 H
Gisletveitveien 120
Granbakken 49
Nilsemarka 27

4868
3732
4841
4868
1386
1390

Selåsvatn
Skien
Arendal
Selåsvatn
Asker
Vollen

Hovde 85
Setesdalsvegen 2347
Setesdalsvegen 2345

4868
4745
4745

Selåsvatn
Bygland
Bygland

Setesdalsvegen 2342
Indregarden 3

4745
4440

Bygland
Tonstad

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.

Høringsdokument – verneplan
Vernekart Hovdefjell naturreservat
Vernekart Kleivstøylheii naturreservat
Vernekart Øykjeheia naturreservat (uvidelse)
Adresseliste lokale og sentrale høringsparter

