
” JUN zu m  l

'\ MOTTATT'l

EFylkesmannen  i  Oppland Sel kommune

IVS/w

 

Adressater  etter liste

Deres referanse Dato 07.06.2018

Vår referanse 2018/1882-11 432.1 KH

Saksbehandler Kolbjørn Hoff, tlf. 61 26 60 58

Avdeling Miljøvernavdelingen

Verneplan for skog -  Høring av forslag om vern av ti områder som

naturreservater i Oppland

Fylkesmannen i Oppland sender med dette utkast til verneplan for skog for ti områder i fylket på

høring. Høringen omfatter både lokale og sentrale høringsinstanser. Følgende verneforslag sendes på

høring:

1. Brattåshaugen i Gjøvik kommune (ca. 561 dekar)

2. Solbrålia og Stordalsberget naturreservat utvidelse (Øvre Skar) i Sør-Fron kommune (ca. 215

dekar)

3. Sjoa  i  Sel kommune (ca. 2180 dekar)

Turrtind i Nordre Land kommune  (ca.  11200 dekar)

Skjellingshovde naturreservat utvidelse  i  Nordre Land, Søndre Land og Sør-Aurdal kommuner

(ca. 13760 dekar)

Avrillen i Gran kommune  (ca.  4510 dekar)

Vesleåa iGran kommune (ca. 520 dekar)

Bjørnhaugen i Nordre Land kommune (ca. 930 dekar)

Larshus  l  Lunner kommune (ca. 460 dekar)

10. Galtedalstjenna iJevnaker og Lunner kommuner (ca. 610 dekar)
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Alle områdene kommer inn under ordningen med frivillig vern av skog.

To av verneforslagene er utvidelser av eksisterende naturreservater, Solbrålia og Stordalsberget og

Skjellingshovde naturreservater.

Verneplanutkastet har et omfang på i alt ca. 34946 dekar hvorav skogarealet er ca. 25167 dekar og

det produktive skogarealet er ca. 23587 dekar. Arealene omfatter ikke de to eksisterende

naturreservatene.

Samtlige områder foreslås vernet som naturreservatet i medhold av lov av 19. juni 2009 nr. 100 om

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), §  37. Formålet med verneforslagene er i

hovedsak å bevare områder bestående av en stor andel eldre skog, med tilhørende biologisk

mangfold iform av arter, naturtyper og økosystemer.
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Når det gjelder bakgrunnen for verneplanen og formålet med denne, saksbehandlingen fram til nå,

herunder innspill mottatt i forbindelse med oppstartmelding, og en nærmere beskrivelse av

verneforslagene med verneforskrifter (bestemmelser) og avgrensing, viser vi til det vedlagte

verneplanutkastet datert mai  2017.  Her framgår det også hva et vern vil innebære, jf.

verneforskriftene.

Formålet med høringen er å gi berørte parter anledning til å uttale seg til verneforslagene. Av

verneplanutkastet går det fram hva Fylkesmannen særlig ber om synspunkter på under høringen.

Dette er bl.a. eventuelle konflikter med andre interesser, verneforskriftene og avgrensingen av

områdene.

Vi ber kommunene om at ett sett av de oversendte verneplandokumentene legges ut til offentlig

ettersyn.

Fylkesmannen vil for øvrig kunngjøre saken i Norsk Lysingsblad og i lokale aviser. Saken vil også bli

lagt ut på Fylkesmannens nettsider, www.fylkesmannen.no/oppland.

Frist for å avgi uttalelse settes til 13. august 2018.

Eventuelle uttalelser sendes, Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller

fmoppost@fylkesmannen.no.

Med hilsen

Vebjørn Knarrum e.f. Kolbjørn Hoff
avdelingsdirektør seniorrådgiver

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.

Miljødirektoratet, Pb. 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
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