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Miljødirektoratet endrer grensene for Nustad naturreservat i
Bamble kommune
Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Telemark av 20. november 2018, der Fylkesmannen tilrår at
Miljødirektoratet endrer grensene for Nustad naturreservat.
Nustad naturreservat ble opprettet ved kgl.res. 9. juli 1993. Formålet med fredninga er å bevare et
særpreget og forholdsvis uberørt kalkfuruskogsområde med en rik og variert flora.
Grensene for området framkommer etter forskriften punkt II av kart datert Direktoratet for
naturforvaltning juli 2008.
Reservatet omfatter størstedelen av den kommunalt eide Nustad-eiendommen (gnr./bnr. 31/304 i
Bamble kommune), og ligger i den vestvendte skråningen øst for Sandvika. Innerst i Sandvika
grenser reservatet opp mot eiendommen gnr./bnr. 29/379 som er del av Sandvika statlig sikrede
friluftsområde. Tilkomsten til friluftsområdet går på en veg som delvis ligger innenfor vernegrensa
for Nustad naturreservat.
For å kunne drifte friluftsområdet, ønsker kommunen å kjøre på vegen som går gjennom Nustad
naturreservat og å etablere en snuplass i enden av vegen. Kommunen ønsker derfor at vegen og et
areal til snuplass tas ut av verneområdet.
I 2012 ble det gjort utbedringsarbeider langs vegen. Det ble utført pigging av fjell, hogst av trær og
fjerning av jordsmonn og løsmasser. Området var før arbeidene dominert av edellauvtrær og gråor.
Arbeidene har imidlertid i stor grad ødelagt verneverdiene i området.
Fylkesmannen ba i e-post av 18. desember 2017 om Miljødirektoratets godkjenning av at
Fylkesmannen startet opp en prosess med sikte på å grense ut vegen og den aktuelle snuplassen.
Miljødirektoratet godkjente dette i brev av 6. mars 2018.
Forslag om grenseendring ble sendt ut til høring lokalt 12. mars 2018. Det kom inn to høringssvar,
henholdsvis fra Bamble kommune og fra eierne av ei hytte i området. Begge svar var positive til
endringene.
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Fylkesmannen tilrår i brevet av 20. november 2018 at Miljødirektoratet tar ut et areal på 1,2 dekar
langs vegen og et areal på 0,2 dekar for den planlagte snuplassen i enden av vegen. Arealet som
foreslås tatt ut langs vegen har etter arbeidene i 2012 ingen gjenværende naturverdier. Området
som planlegges brukt som snuplass er per i dag delvis et ryddet område som brukes som
parkeringsplass og delvis et område med gråordominert skog. Hele området bærer preg av å være
tidligere kulturmark som er grodd igjen relativt nylig.
I tillegg til de ovennevnte endringene foreslår Fylkesmannen at grensene nord i reservatet rettes
opp. Grensa er her ment å følge eiendomsgrensa mellom Nustad-eiendommen og gnr./bnr. 29/3. På
grunn av en unøyaktighet ved grenseendringa i 2008 er imidlertid vernekartets grense forskjøvet 1,6
meter inn på gnr./bnr. 29/3. Fylkesmannen foreslår at vernekartet endres slik at vernegrensa faller
sammen med eiendomsgrensa. Fylkesmannen foreslår til slutt at benevnelsen på den berørte
eiendommen rettes opp til dagens gnr./bnr. som er 31/304.
Miljødirektoratets vurdering
Myndigheten til å fastsette verneforskrifter ligger i utgangspunktet til Kongen. I delegering 20.
oktober 2015, jf. delegering 3. november 1988, er imidlertid Miljødirektoratet tillagt myndighet til
å gjøre enkelte mindre endringer i verneforskrifter fastsatt før naturmangfoldloven trådte i kraft.
Dette gjelder blant annet myndighet til å rette feil eller unøyaktigheter i beskrivelsen av
verneområdet og å foreta grenseendringer som omfatter mindre areal.
Forslaget til grenseendring langs vegen og i enden av vegen innebærer at et areal på tilsammen ca.
1,4 dekar tas ut av naturreservatet. Sett opp mot at dagens totalareal i forskriften er oppgitt til ca.
294 da legger vi til grunn at dette må betegnes som et "mindre areal". Endringa ligger dermed
innenfor Miljødirektoratets myndighet.
Miljødirektoratet ser at hensynet til tilkomst til friluftslivsområdet i Sandvika taler for de foreslåtte
grenseendringene. Området som tas ut har i dag liten naturverdi. Samlet sett mener vi derfor det er
grunn til å endre grensene slik Fylkesmannen foreslår.
Når det gjelder nordgrensa for reservatet, legger vi til grunn at det hele tida har vært forutsatt at
denne skulle falle sammen med eiendomsgrensa for Nustad-eiendommen og at det kun skyldes en
unøyaktighet ved utarbeidelsen av vernekartet at grensa er tegnet inn 1,6 meter inne på
naboeiendommen. Vi retter derfor samtidig denne feilen. Som følge av endringene må også oppgitt
areal endres. Fylkesmannen har beregnet arealet etter endring til 289,7 dekar. Arealet er i da
oppgitt uten desimaler og Miljødirektoratet endrer derfor angivelsen til 290 dekar.
Nustad-eiendommen har i dag gnr./bnr. 31/304 og vi retter dermed opp angivelse av berørte
eiendommer i tråd med dette. Vi endrer samtidig benevnelsen på fylkesmannsembetet, direktorat
og departement i tråd med endringer som er skjedd etter det opprinnelige vernevedtaket.
Ut ifra det ovennevnte fastsetter Miljødirektoratet følgende forskrift:
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Forskrift om endring av forskrift om fredning av Nustad naturreservat, Bamble kommune,
Telemark
Fastsatt av Miljødirektoratet med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens
mangfold (naturmangfoldloven) § 77, delegeringsvedtak 15. juni 2018 nr. 891 og delegeringsvedtak
20. oktober 2015 nr. 1905, jf. delegeringsvedtak 3. november 1988 nr. 4324.
I
I forskrift 9. juli 1993 nr. 711 om fredning av Nustad naturreservat, Bamble kommune, Telemark,
gjøres følgende endringer:
Punkt II skal lyde:
Det fredede området berører følgende gnr./bnr.: 31/304 i Bamble kommune.
Reservatet dekker et totalareal på ca. 290 daa. Grensene for naturreservatet framgår av kart
datert Miljødirektoratet mai 2019. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Bamble kommune,
hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.
Punkt IX skal lyde:
Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.
Nytt kartvedlegg skal være:
Vernekart Nustad naturreservat mai 2019.

II
Denne forskriften trår i kraft straks

Videre saksbehandling
Miljødirektoratet vil kunngjøre endringsforskriften i Norsk Lovtidend. Vi ber Fylkesmannen
kunngjøre endringene lokalt. Vi ber videre om at Fylkesmannen legger de nye grensene og det nye
vernekartet inn i Naturbase.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Knut Fossum
seksjonsleder

Pål Foss Digre
seniorrådgiver
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Kopi til:
Bamble kommune
Klima- og miljødepartementet
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Vedlegg
1
Vernekart Nustad naturreservat mai 2019
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