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Vern av skog - forslag om opprettelse av naturreservatet Risen Vest.
Høring
Med dette sendes forslag om opprettelse av naturreservatet Risen Vest på høring – jf.
naturmangfoldloven § 43. Området ligger nord i Marker kommune og grenser til sjøen Store Risen
på vestsiden.
Frist for å gi uttalelse i saken er 22. mai 2019.
Verneforslaget sendes på høring til berørte grunneiere, kommunen, fylkeskommunen, statlige
etater, næringsorganisasjoner og ideelle organisasjoner lokalt, i fylket og på sentralt nivå – se
vedlagte liste. Høringen bekjentgjøres i Smaalenene Avis, Indre Akershus Blad og Norsk
Lysningsblad.
Området er privateid og er basert på frivillige løsninger med grunneierne. Ved frivillig vern blir
erstatningsbeløp, avgrensning og vernebestemmelser avklart før vernesaken vedtas. De aktuelle
grunneierne har akseptert verneforslaget.
Kommuneplanstatus for området er landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).
Statlige 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. En ny rapport (Evaluering av norsk skogvern 2016) fra Norsk institutt for
naturforskning m.fl. forelå i 2017. Denne rapporten analyserer manglene ved skogvernet så langt og
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er et viktig grunnlag i det videre skogvernarbeidet. Til nå er ca 4.7 % av skogen i Norge vernet i
naturreservater og nasjonalparker. I Østfold er ca. 3.5 % av skogen vernet.
Verneforslaget
Formålet med skogreservatene er å bevare områder med truet, sjelden og sårbar natur av ulike
skogtyper, med tilhørende plante – og dyreliv. I de fleste områder opptrer sjeldne og truede arter.
Det aktuelle området domineres av eldre skog, god vegetasjonsvariasjon og har god arrondering og
størrelse. Gammel lavereliggende granskog er et viktig innslag i området. Det er en målsetting å
beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.
Miljøkvaliteter i området er kartlagt av Biofokus og er ut fra naturfaglige kriterier gitt verneverdi ** i
en skala fra 0 til ****. Fagbeskrivelsen for Risen vest finnes på www: http://borchbio.no/narin
Velg fylke (Østfold)-Kommune (Marker) og Lokalitet (Risen vest). Rapporten kan lastes ned fra den
angitte hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Det vises også til vedlagte
områdebeskrivelse/fagbeskrivelse.
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 veier/stier/løyper ryddes og vedlikeholdes.
Eiendomsrett, herunder jakt og fiske videreføres som nå. Grunneier har altså fortsatt eiendomsrett
til området, men får vesentlige innskrenkninger i sin råderett.
Saksgang til nå
Området ble fagundersøkt av Biofokus i 2016. Oppstart av vernesaken ble meldt i brev fra
Fylkesmannen 31.01.2019 til kommunen, fylkeskommunen og grunneierne. Oppstart ble samtidig
avertert i Smaalenene Avis og Indre Akershus Blad.
Høring
Høringen omfatter vedlagte forslag til avgrensning (vernekart) og forslag til verneforskrift
(vernebestemmelser). Høringen sendes til grunneiere, kommunen, fylkeskommunen, statlige etater,
næringsorganisasjoner og ideelle organisasjoner lokalt, i fylket og på sentralt nivå – se vedlagte liste.
Videre saksgang
Etter høring vil Fylkesmannen sammenfatte og vurdere innkomne uttalelser og gi sin tilrådning til
Miljødirektoratet, som forbereder saken for Klima – og miljødepartementet. Departementet
fremmer saken for Kongen i statsråd som ev. vedtar opprettelse av naturreservatet. Høringen og
behandlingen i Miljødirektoratet og departementet kan innebære at det blir gjort enkelte mindre
tilpasninger i verneforslaget.

Med hilsen
Karsten Botenschøn (e.f.)
seksjonssjef

Ottar Krohn
seniorrådgiver
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