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Høring av forslag om vern av skog i Vassfaret som naturreservat 

Statsforvalteren sender på høring forslag om vern av 21 831 dekar skog i Vassfaret. Hele 
arealet ligger innenfor Indre Vassfaret landskapsvernområde og er tilbudt av skogeierne til 
vern som naturreservat. Verneforslaget ligger i kommunene Flå og Nesbyen i Viken og Sør-
Aurdal i Innlandet. Les mer om forslaget på vår hjemmeside www.statsforvalteren.no/ov. 
 
Alle kan komme med merknader til forslaget innen 20. april 2022. 
 
 
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken sender i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet på høring 
forslag om vern av 21 831 dekar skog i Vassfaret. Arealet ligger i Indre Vassfaret 
landskapsvernområde og foreslås omgjort til naturreservat.  
 
Hele området er privat eid og er tilbudt som naturreservat gjennom ordningen med frivillig vern. Ved 
en frivillig vern-prosess forhandler staten og skogeierne og inngår avtale om vern. Disse 
forhandlingene pågår ennå, og det kan bli endringer både i vernegrense og vernebestemmelser som 
et resultat av forhandlingene.  
 

Bakgrunn 

Verneområdene i Vassfaret ble opprettet i 1985 for å bevare viktige natur- og kulturverdier knyttet til 
skogen. Formålet med landskapsvernområdene er å ta vare på en karakteristisk naturtype for indre 
deler av Østlandet, og kulturverdier, plante- og dyreliv knyttet til dette området. Samtidig skal 
områdene kunne nyttes til friluftsliv, forskning og undervisning. Det ligger ni naturreservater 
innenfor verneområdet. Bringen naturreservat i Flå og Nesbyen er det største og har som formål å 
bevare et område med naturskog der plantelivet skal få utvikle seg mest mulig uforstyrret, og å ta 
vare på barskoglier med særlig betydning for dyrelivet.  
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Dagens bestemmelser for landskapsvernområdene gir begrenset vern av biologiske verdier. Ved 
vern som naturreservat vil målsettingen være å sikre og videreutvikle de biologiske kvalitetene som 
finnes.  
 
Mange av de truede artene og naturtypene i Norge finnes i skog. En rekke insektarter og sopparter, 
og enkelte fuglearter er avhengige av gammel skog og død ved. Skogvern er derfor et svært viktig 
tiltak for å bevare norsk naturmangfold og det er vedtatt et mål om vern av 10 % av skogarealet i 
Norge. 
 

Verneforslaget 

Arealet i høringen foreslås vernet som naturreservat i medhold av § 37 i lov av 19. juni 2009 nr. 100 
om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Det vil da få et sterkere vern, og være 
fredet mot hogst og nye tekniske inngrep som veier eller bygninger. Målsettingen er at området skal 
bevares med hele sitt biologiske mangfold av arter, naturtyper og økosystemer. Samtidig skal 
kulturminner og kulturhistorie kunne ivaretas. Eksisterende bygninger kan brukes og vedlikeholdes, 
og området skal kunne benyttes til friluftsliv og naturopplevelse.  
 
Arealet i det eksisterende Bringen naturreservat foreslås lagt inn i under Vassfaret naturreservat og 
de nye vernebestemmelsene.  
 
Noen deler av Indre Vassfaret landskapsvernområdet er ikke med i dette reservatforslaget. Dette 
gjelder i hovedsak arealer med mer påvirket skog, samt fjellområdene vest for Bringen, inkludert 
hytteområdet i Domfet. Her foreslås fortsatt vern som landskapsvernområde ved at arealene legges 
inn under Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde. Restriksjonsnivået for dette verneområdet 
foreslås videreført som i dag. Berørte gårds- og bruksnummer for disse eiendommene vil bli tatt inn 
i forskriften for landskapsvernområdet. Verneforskriften for Indre Vassfaret landskapsvernområde 
vil med dette bli opphevet. 
 

Høring 

Oppstart av verneprosessen ble kunngjort med brev til grunneiere og høringsinstanser 4. april 2018. 
Innspill til oppstartsmeldingen er oppsummert og kommentert i høringsdokumentet. Dokumentet 
inneholder i tillegg beskrivelse av verneverdier og brukerinteresser og en vurdering av 
verneforslaget. Som vedlegg følger forslag til vernebestemmelser og vernekart samt adresseliste.  
 
Alle skogeiere i Indre Vassfaret landskapsvernområde og i det eksisterende Bringen naturreservat 
får tilsendt høringsdokumentene med forslag til kart og verneforskrift. Hytteeiere og andre 
høringsinstanser får kun høringsbrevet. Alle høringsdokumentene legges ut på Statsforvalternes 
hjemmeside https://www.statsforvalteren.no/ov og https://www.statsforvalteren.no/in under 
Høringer. Der ligger også de naturfaglige rapportene for området. De som ønsker å få tilsendt 
papirkopi kan ta kontakt med Statsforvalteren. Nøyaktig avgrensning vil om kort tid vises på 
Miljødirektoratets naturbase (www.naturbase.no). Velg «Verneområder» og «Foreslåtte 
naturvernområder» i kartlagslisten til venstre.  
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Formålet med høringen er å få synspunkter og merknader til verneforslaget. Statsforvalteren ønsker 
spesielt synspunkter på følgende: 

 Områdenavn 
 Naturverdier i området 
 Eventuelle konflikter med andre interesser. Vi ber om at eventuelle konflikter beskrives 

konkret, og hvilke endringer som vil være nødvendig for å løse konflikten. 
 Avgrensning 
 Forskrifter 
 Eventuelle feil i høringsforslaget eller i adresselistene 

 

Videre saksbehandling 

Når høringsfristen er ute vil Statsforvalterne vurdere uttalelsene og gjøre eventuelle nødvendige 
endringer i verneforslaget. Deretter vil vi sende vår tilrådning om vern til Miljødirektoratet, som også 
vurderer forslaget og sender det videre til Klima- og miljødepartementet. Departementet forbereder 
saken og legger forslag om vern frem for statsråd. Vedtak om vern skjer ved kongelig resolusjon.  
 
Etter vernevedtak vil grunneiere og høringsinstanser bli underrettet ved brev, og Statsforvalterne vil 
sørge for at naturreservatet blir skiltet og merket.  
 
Samtidig med verneplanprosessen vil det være forhandlinger mellom skogeierne og staten om 
erstatning og vilkår for vern. Ved enighet inngås avtale om vern, og slik avtale er en forutsetning for 
vernevedtak. 
 

Merknader til høringen 

Uttalelser til verneforslagene og forvaltningsplanen kan sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken 
innen 20. april 2022. Høringsuttalelser sendes på e-post til sfovpost@statsforvalteren.no eller i brev 
til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.  
 
Dette brevet sendes til grunneiere og andre aktuelle høringsinstanser, jamfør adresseliste. Vi ber om 
at dere kontrollerer adresselista og melder fra om eventuelle feil eller mangler. Vi ber om at 
organisasjonene videresender til eventuelle lokallag som har interesse i saken, eller avgir samlet 
uttalelse fra organisasjonen.  
 
Ved spørsmål kan du ta kontakt med Kolbjørn Hoff (fmopkh@statsforvalteren.no / 61 26 60 58) eller 
Eldfrid Engen (fmbueen@statsforvalteren.no / 32 26 68 09). 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ellen Lien 
seksjonssjef 

  
 
Eldfrid Engen 
seniorrådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg: 
1 Adresseliste 
2 Høringskart 
3 Forslag til verneforskrift 
4 Oversiktskart 
5 Høringsdokument 

 
 
 
 


