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E6 Storhove - Øyer: Revurdering av 
område for vernskog 
1 Bakgrunn 
I forbindelse med reguleringsplanen for E6 Storhove – Øyer er Skred AS blitt forespurt om å 

revurdere utstrekningen for anbefalt vernskog (Skred AS, 2019). I det følgende brukes 

terminologien vernskog om skog som vurderes å ha betydning for skredfaren. Bakgrunnen er 

at etter skredfarevurderingen ble utarbeidet og vernskog ble anbefalt som sikringstiltak, er 

vegtraséen endret med tunnel forbi deler av området for anbefalt vernskog. Vi anbefaler i 

dette notatet derfor en ny utstrekning for vernskogen.  

2  Revidert område for vernskog 
Det reviderte området for vernskog er vist i vedlegg 1. Det reviderte området er vist med 

grønn skravur, mens det opprinnelige området som nå er tatt vekk som følge av tunnelen er 

vist med rød stiplet strek.  

Det nordlige område med vernskog er ikke endret da vegetasjonsdekke i området vurderes å 

påvirke de hydrologiske prosessene, som mengde og hastighet på overflateavrenning, samt 

erosjonspotensiale, og dermed sannsynligheten for utløsning av løsmasseskred.  

3 Skredsikring uten vernskog 
På grunn av utfordrende juridiske forhold ble Skred AS forespurt om en innledende uttalelse 

om det ville være mulig å sikre strekningen mot skred uten bruk av vernskog. I 

skredfarevurderingen (Skred AS, 2019) ligger vernskog til grunn som en del av sikringstiltak 

mot jordskred, og som grunnlag for forslag til sikringstiltak (Skred AS, 2020). Hvis skogen ikke 

vernes og skjøttes, må disse vurderingene gjøres på nytt. Sannsynligvis vil det medføre økt 

behov for skredsikring. Skredfarevurderingen legger også vernskog til grunn når den 

vurderer snøskred. Hvis skredfarevurdering for snøskred ikke kan ta utgangspunkt i skogen 
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som tiltak som reduserer sannsynligheten for utløsning av snøskred, er det sannsynlig at det 

vil medføre betydelige behov og kostnader knyttet til sikring mot snøskred.  
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