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FORSLAG TIL FRIVILLIG VERNEPLAN FOR SKRIM - SAUHERADSFJELLA - 

HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til Deres brev av 16. juni 2008 angående høring av forslag til frivillig verneplan for Skrim 

– Sauheradsfjella i Telemark og Buskerud. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 13 største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta 

allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget 

for å drive friluftsliv. 

 

Det biologiske mangfoldet er en viktig opplevelseskvalitet og bevaring av dette mangfoldet har 

derfor stor verdi for friluftslivet. FRIFO støtter derfor forslaget om opprettelse av Skrim - 

Sauheradsfjella naturreservat. Vi mener dette vil være den beste måten å sikre de store natur- og 

friluftslivsinteressene som finnes i dette område. 

 

Verneplanen 

Vern av skog er et viktig virkemidle for å sikre det biologiske mangfoldet i skog. I St meld nr 25 

(2002-2003) la Stortinget opp til styrking av skogvernet. Forslaget til frivillig vern av Skrim - 

Sauheradsfjella naturreservat er et resultat av prosjektet ”Frivillig vern av skog” som er et 

samarbeid mellom Norges Skogeierforbund og Direktoratet for naturforvaltning. 

 

Naturreservatet som ligger i Kongsberg, Notodden, Sauherad og Skien kommuner består av tre 

delområder som til sammen utgjør ca 120.000 dekar. Av dette er det allerede vernet ca 28.000 dekar 

som naturreservat og ca 35.000 som landskapsvernområde. Forslaget vil innebære etablering av et 

av Norges største naturreservater. 

 

Behov for vern 

Den generelle samfunnsutvikling fører til et stadig sterkere press på naturen. Mulighetene for å 

drive friluftsliv svekkes kontinuerlig ved at attraktive naturområder reduseres i størrelse og kvalitet, 
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og gjenværende områder gjøres vanskeligere tilgjengelig. Blant annet har inngrepsfrie naturområder 

i Norge blitt redusert dramatisk i løpet av de siste 100 årene som følge av ulike typer utbygginger 

og inngrep. Dessverre fortsetter denne utviklingen, og FRIFO mener derfor det nå er svært viktig at 

vi tar vare på de naturverdiene som fortsatt finnes, både i og utenfor inngrepsfrie områder, blant 

annet for å ivareta friluftslivet som er en del av norsk kulturarv og som en del av det 

helseforebyggende arbeidet i Norge. 

 

Friluftsliv og retten til fri ferdsel 

Den frie ferdselsretten (allemannsretten), jf friluftsloven er et grunnleggende fundament for 

utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet i Norge. FRIFO er derfor i prinsippet i mot enhver 

regulering som kan rokke ved denne retten. Vi kan imidlertid se at det i noen spesielle tilfeller kan 

være behov for å regulere ferdselen av hensyn til sårbare naturtyper og/eller arter. Det er imidlertid 

svært viktig at reguleringen ikke legger unødvendige og ikke begrunnede restriksjoner på det enkle 

og naturvennlige friluftslivet. Bant annet er det viktig at vernebestemmelsene ikke fører til 

unødvendige restriksjoner eller hindringer på mindre arrangementer i undervisningssammenheng. 

At medlemmer i frivillige lag og foreninger, skoleelever og studenter blir tatt med på tur i 

verneområdene og på den måten får et positivt forhold til disse områdene vil være et viktig bidrag 

til å sikre en framtidsretta forvaltning av disse områdene spesielt, men også for naturen generelt. 

 

Det foreslåtte verneområdet er et mye brukt friluftsområde og er lett tilgjengelig fra områder i 

Vestfold, Buskerud og Telemark med store befolkningskonsentrasjoner. Det er derfor viktig at 

vernebestemmelsene tar hensyn til dette. 

 

Verneforskriftene 

Selv om hensynet til friluftslivet ikke er en del av verneformålet for dette området, mener vi at 

verneforskriften i stor grad tar hensyn til at dette er et meget viktig område for friluftsliv for store 

befolkningskonsentrasjoner. 

 

FRIFO er fornøyd med at verneforskriften ikke er til hinder for vedlikehold av eksisterende stier, 

løyper, klopper, bruer, gamle ferdselsveier, oppsetting av skilt og liknende, (jf § 4 pkt 14). FRIFO 

er også fornøyd med at verneforskriften gir muligheter for naturvennlig tilrettelegging for 

friluftslivet ved blant annet rydding og merking av nye stier, bygging av enkle bruer og klopper, (jf 

§ 5 pkt 3 og 6). 

 

FRIFO er også glad for at verneforskriften ikke er til hinder for viktige og friluftslivsaktiviteter som 

sanking av bær og sopp, jakt, fiske og bålbrenning, (jf § 4 pkt 8, 9 og 13). 

 

Som vi skriver ovenfor mener vi at det viktig at vernebestemmelsene ikke fører til unødvendige 

restriksjoner eller hindringer på mindre arrangementer i regi av frivillige lag og foreninger, skoler 

m.m. Vi er derfor glad for at verneforskrifts § 3 pkt 5 ikke er ment å hindre en skoleklasse og 

liknede i å bruke området, jf kap 4.3 Kommentarer til vernforskriften, side 23 i verneplanforslaget. 

 

FRIFO mener det er viktig å redusere eller begrense motorferdsel i utmark til et minimum. Det er 

derfor viktig at verneforskriften kun åpner for det som er ytterst nødvendig, og at det gjennomføres 

en streng forvaltningspraksis. 

 

Forvaltningsplan og sti- og løypeplan 

I følge verneforskriften skal det lages en forvaltningsplan for området. Som en del av denne 

forvaltningsplanen skal det lages en sti- og løypeplan for området. Et utkast til sti- og løypeplan er 

lagt ved verneplanforslaget. 
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FRIFO synes det er meget positivt at det skal lages en forvaltningsplan som også forutsetter 

utarbeidelse av en sti- og løypeplan. Dette viser at forvaltningsmyndighetene tar de store 

friluftslivsinteressene i området på alvor. 

 

FRIFO har ingen muligheter til å mene noe om det konkrete innholdet i denne planen, men det at 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) har vært sekretariat for utarbeidelsen denne plane, samt at 

Skien – Telemark Turistforening har deltatt i arbeidet, gjør at friluftslivsinteressene bør være godt 

ivaretatt i planen. 

 

Rådgivende utvalg 

I følge verneforskriften skal det opprettes et rådgivende utvalg som skal bidra til god forvaltning av 

reservatet og gi vernemyndighetene råd. Utvalget skal spesielt gi råd i saker som berører 

grunneierinteresser og andre brukerinteresser. 

 

Ut fra hvilke saker som utvalgt skal behandle, mener FRIFO at det ville være naturlig at 

brukerinteressene er fast representert i utvalget. Vi mener derfor at Forum for natur og friluftsliv 

(FNF) bør få en fast plass i utvalget. 

 

Arrondering 

Som det blir påpekt av fylkesmennene i vernforslaget er ikke arronderingen av verneområdet den 

best, men har blitt slik på grunn av avtalen om frivillig vern. 

 

FRIFO har i utgangspunktet forståelse for dette. Vi mener likevel at både forvaltningsmyndighetene 

og skogeiersiden må arbeide for at verneområdet får en bedre arrondering. Dette vil etter vår 

mening øke verdien av området betraktelig både for det biologiske mangfoldet og friluftslivet. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Friluftslivets fellesorganisasjon 

     
Harald Tronvik      Hans Erik Lerkelund 

generalsekretær      fagkonsulent 
 

 

 

 

 

 


