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Hensikten er å orientere om frivillig skogvern
Orienteringen gir svar på bestilling fra Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet i sak 80/20:
«Frivillig vern av skog har de siste årene fått økende fokus både nasjonalt og lokalt. I 2019
ble Trestikle naturreservat og Veia naturreservat fredet gjennom ordningen med frivillig vern – og
kommunestyret 26. oktober behandlet sak om frivillig vern av kommunal skog som en del
av Petersætra og Trestikledalen naturreservat (sak 0160/20). Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet er
delegert ansvar for saker som omhandler forvaltning av kommuneskog. For at hovedutvalget skal ha et godt
faktagrunnlag for kommende saker knyttet til frivillig vern, ønsker hovedutvalget at det forberedes en
orienteringssak der følgende adresseres:
• En oversikt over eksisterende vern og mulige områder som egner seg for vern
• En anbefaling for hvordan Drammen kommune kan bidra til å nå det nasjonale målet om 10% skogvern
• Pågående prosesser og hvordan denne type saker håndteres i Drammen kommune
• Forholdet mellom vern og allmennhetens tilgang til naturområdene
• En anbefaling av tiltak kommunen kan gjøre for å få ut informasjon til grunneiere om ordningen med frivillig
vern»

Hva er frivilling skogvern?
Frivillig skogvern er en statlig ordning der skogeier selv tilbyr skogareal til statlig
vern som naturreservat.
Dersom området har natur- og miljøkvaliteter som tilsier vern, og
vernemyndighetene takker ja til tilbudet, kan området vernes etter
naturmangfoldloven §37.
Skogeier og staten forhandler frem en avtale som inneholder avgrensing av
området, verneforskrift som regulerer bruken av området og erstatning.

Prosessen med frivillig vern av skog

1. Oppstart:
A.
B.

Drammen kommune som grunneier og skogeier kan initiere eget forslag til område for frivillig skogvern for kommuneskogen.
Drammen kommune kan blir spurt om å delta i verneprosesser initiert av naboeiendommer til kommuneskogen.

Rådmannen vil legge frem en politisk sak med et forslag til vern, samt informere om prosessen videre.
2. Tilbud- og utredning: Statsforvalteren gjør vurdering om forslaget innfrir kravene til vern etter naturmangfoldloven, og om området
dekker opp mangler i skogvernet.
3. Taksering og forhandling: Statsforvalteren gjennomfører takster og befaringer for å avgjøre verdien av området som erstatningen skal
baseres på. Forhandling mellom statsforvalterne og grunneieren om vernegrenser og erstatning. Kommuneadministrasjonen følger opp her.

4. Høring og signering: Statsforvalteren sender forslag til vern ut på høring og offentlig ettersyn. Etter at vernemyndighetene har utarbeidet
endelig tilbud om vern med erstatningsbeløp, vernegrenser og verneforskrift, legges dette frem til politisk beslutning. Grunneieren
(Drammen kommune) signere avtale om vern med Miljødirektoratet. Endelig vedtak om vern fattes ved kongelig resolusjon.

Oversikt over eksisterende skogvern i
Drammen kommune
Det finnes 9 skogvernområder i
Drammen kommune.
- Ca. 4,6 % av Drammen
kommunes totale skogsareal er vernet.
- I Norge, per januar 2021, er ca. 5,1 %
av skogarealet vernet.
- Stortinget vedtok i 2016 at 10 % av
skogen skal vernes.

Forholdene mellom vern, grunneiers rettigheter og
allmennhetens tilgang til naturområdene
• Det er verneforskriften, vedtatt ved kongelig resolusjon, som til hvert enket
verneområde definerer formålet med vernet og hvilke regler og restriksjoner som
gjelder. Naturreservat er den strengeste verneformen i Norge og innebærer at all
vegetasjon og alt dyreliv i området fredes.
• Grunneier: grunneiers rett til jakt, fiske og beiting tillatt.
• Allmennheten: rett til å høste bær og sopp, sporløs ferdsel til fots. Ofte
begrensninger på sykling/ridning utenfor sti, større arrangementer må omsøkes,
• Strenge regler og søknader om motorisert ferdsel
• Bruk, drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur og bygninger er ofte tillatt.
Strenge regler/søknadspliktig å utvikle, oppgradere infrastruktur og bygninger.

Pågående verneprosesser i Drammen
kommuneskoger
• Blindevannet øst, en utvidelse fra Petersætra og Trestikledalen.
Vernesaken har så vidt kommet til takserings- og forhandlingsfasen (steg 3).
Denne vernesaken ble startet opp i tidligere Svelvik kommune og ble initiert av
flere private grunneiere. Rådmannen skal lage en politisk sak om vernet og
prosessen videre når tilbud og forslag til verneforskrift og grenser foreligger.

Drammen kommuneskoger
• Drammen kommune har ingen:
• helhetlig oversikt over interesseområder og verdier i kommuneskogen.
• politisk forankret målsetninger og plan for forvaltning av kommuneskogen.

• Rådmannen vil i 2022 starte opp prosessene med å lage mål og retningslinjer for
drift og forvaltning av Drammen
kommuneskoger, samt en landskapsplan/flerbruksplan for kommuneskogen.
Endelige planer og mål vil bli politisk forankret.
• Som en del av disse målene og planene, vil blant annet forholdet mellom vern og
bruk bli vurdert og beskrevet, for eksempel hvordan Drammen kommune kan bidra
til å nå det nasjonale målet om 10 prosent skogvern.

Mulige forslag til frivillig skogvern i Drammen
kommuneskogen
• Bjørkedokk, en utvidelse fra
Solbergfjellet.
Rådmannen vil lage en politisk
orientering om vernet og
prosessen videre når man har
gjort en grundig og helhetlig
vurdering av området og
konsekvensene av skogvern for
flere interesser.

• Det er ble, gjennom politisk behandling
i kommunestyret av 1. tertialrapport
(sak nr. 0114/21), vedtatt å starte opp
prosess for frivillig skogvern av
Skimtheia.
Rådmannen vil lage en politisk sak om
forslaget til vernet, mulige konsekvenser
av vernet og prosessen videre.

