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Delegering av forvaltningsmyndighet for områder vernet ved 
kongelig resolusjon 27. november 2020 

 
Ved kongelig resolusjon 27. november 2020 er 28 skogområder i syv fylker vernet som naturreservat 
med hjemmel i naturmangfoldloven § 37.  
 
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter verneforskriften for de 
enkelte områdene, jf. verneforskriftens § 11. Det fremgår av den kongelige resolusjonen punkt 5 at 
naturreservatene som vernes er små verneområder, som det er lagt til grunn skal forvaltes av de 
kommunene som ønsker det. Dersom aktuelle kommuner ikke ønsker slik myndighet vil 
forvaltningsmyndigheten ligge hos Fylkesmannen. Kommuner som berøres av vernevedtaket får 
tilbud om forvaltningsmyndighet for nye områder som opprettes som del av vernevedtaket, der 
disse i sin helhet ligger innenfor kommunen.  
 
Ti av områdene er utvidelser av eksisterende verneområder. For seks av disse områdene innebærer 
den kongelige resolusjonen at tidligere vern oppheves og at det treffes nytt vernevedtak. For fire av 
områdene er utvidelsen vedtatt som endring av eksisterende verneforskrift. Dette gjelder 
Haverstingen, Løkenesskogen, Drevdalen og Hanestadvola naturreservater. Det gjøres ikke endringer 
i tidligere delegering av forvaltningsmyndighet for disse områdene.  
 
Alle områdene vedtatt i denne verneplanen delegeres til Fylkesmannen. Aktuelle kommuner gis 
samtidig tilbud om forvaltningsmyndighet for verneområdene vedtatt ved kongelig resolusjon 27. 
november 2020 som i sin helhet ligger innfor kommunens grenser. Suldal, Hægebostad og Hjartdal 
kommuner har fra før delegert forvaltningsmyndighet for verneområder i kommunen, og kan gi 
tilbakemelding dersom de ønsker delegert myndighet for områder i denne verneplanen.   
 
For kommunenes tilbud om forvaltningsmyndighet gjelder samme forutsetninger som ved 
Miljødirektoratets tilbudsbrev til kommunene 4. desember 2014. Dette innebærer at kommuner som 
ikke tidligere har hatt forvaltningsansvar må takke ja til alle aktuelle verneområder i kommunen 
dersom kommunen ønsker å overta forvaltningsansvaret. Kommuner som ønsker delegert 
forvaltningsmyndighet, kan gi tilbakemelding om dette til Miljødirektoratet.   
 

Fylkesmenn og kommuner etter liste   
 
Trondheim, 27.11.2020 

 

Deres ref.: 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2014/2449 

Saksbehandler: 
Tone Lise Alstad Eid 
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Delegering av forvaltningsmyndighet  
Med hjemmel i kongelig resolusjon 27. november 2020 "Fastsettelse av forskrifter om vern av 28 
skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken 
og Innlandet", og § 11 i den enkelte verneforskrift, delegerer Miljødirektoratet 
forvaltningsmyndighet til:  
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal for følgende områder:  

 Fjøseid naturreservat, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal  
 Vasselen naturreservat, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal  
 Todalsdalen naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal  

 
Fylkesmannen i Vestland for følgende områder:  

 Ospehaug naturreservat, Fjaler kommune, Vestland 
 Geitanosi naturreservat, Aurland kommune, Vestland 

 
Fylkesmannen i Rogaland for følgende områder:  

 Øyna naturreservat, Suldal kommune, Rogaland  
 Hylsskaret naturreservat, Suldal kommune, Rogaland  
 Vikaneset  naturreservat, Sauda og Suldal kommuner, Rogaland  
 Skurvedalen naturreservat, Sandnes kommune, Rogaland  

 
Fylkesmannen i Agder for følgende områder:  

 Landdalen naturreservat, Hægebostad kommune, Agder  
 Eiersland naturreservat, Lyngdal kommune, Agder 
 Grøneliane naturreservat, Birkenes og Evje og Hornnes kommuner, Agder 
 Skjeggedalsheii naturreservat, Åmli og Froland kommuner, Agder 
 Urfjellheia og Dalsheia naturreservat, Risør kommune, Agder 

 
 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for følgende område:  

 Oppsaljuvet naturreservat, Hjartdal kommune, Vestfold og Telemark 
 Grøum naturreservat, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark 
 Den del av Petersætra og Trestikledalen som ligger i Holmestrand kommune, Vestfold og 

Telemark  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken for følgende områder:  

 Den del av Petersætra og Trestikledalen som ligger i Drammen kommune, Viken   
 Haverstingen naturreservat, Flå, Ringerike og Krødsherad kommuner, Viken 
 Dælen naturreservat, Jevnaker kommune, Viken 
 Igulsrud naturreservat, Jevnaker kommune, Viken 
 Tretjernhøla naturreservat, Lørenskog kommune, Viken 
 Løkenesskogen naturreservat, Asker kommune, Viken 
 Skaugumsåsen og Åstad naturreservat, Asker kommune, Viken 
 Ødemørk naturreservat, Vestby kommune, Viken 
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Fylkesmannen i Innlandet for følgende områder:  
 Skjønsbergaksla, Brekkekampen og Høgberget naturreservat, Øyer kommune, Innlandet 
 Hegghuselva naturreservat, Østre Toten kommune, Innlandet  
 Drevdalen naturreservat, Trysil kommune, Innlandet 
 Hanestadvola naturreservat, Rendalen kommune, Innlandet  

 
 
De aktuelle fylkesmenn er i eget brev fra Klima- og miljødepartementet bedt om å gjøre vedtaket 
kjent for kjent for fylkeskommunene, kommunene, grunneiere og andre lokale/regionale 
instanser/interessegrupper.  

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Knut Fossum Tone Lise Alstad Eid  
Fung.avdelingsdirektør                          seniorrådgiver 
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Adresseliste:  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Fylkesmannen i Vestland 
Fylkesmannen i Rogaland 
Fylkesmannen i Agder 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark  
Fylkesmannen i Oslo og Viken  
Fylkesmannen i Innlandet  
Tingvoll kommune  
Aure kommune 
Fjaler kommune  
Aurland kommune  
Suldal kommune  
Sauda kommune  
Sandnes kommune  
Hægebostad kommune  
Lyngdal kommune  
Birkenes kommune  
Evje og Hornnes kommune  
Åmli kommune  
Froland kommune  
Risør kommune  
Hjartdal kommune  
Tønsberg kommune  
Flå kommune 
Ringerike kommune 
Krødsherad kommune  
Jevnaker kommune  
Holmestrand kommune  
Drammen kommune  
Lørenskog kommune  
Asker kommune  
Vestby kommune  
Øyer kommune  
Østre Toten kommune  
Trysil kommune  
Rendalen kommune 


