
LOKALITET 41:
KOMMUNE:
FYLKE:
KARTBLAD M711:
UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD ØK:
VERNEKATEGORI:
AREAL:
HØYDE OVER HAVET:
BERØRTE EIENDOMMER:

Strykenåsen
Nedre Eiker
Buskerud
1814 m Drammen
NM 60 23 (NM 59 23 - 62 23)
CH041
***
2.360 daa.
80-350 m.o.h.
3/3,4, 3/6, 4/5, 4/13, 4/1, 5/5, 4/4,7, 5/9, 5/1, 5/2, 5/8, 5/23, 6/1, 6/12,
6/4,6,9,13,17,18, 6/14, 9/1, 9/2, 9/3, 9/6, 9/21, 11/1,3,11, 11/2, 11/10

Området utgjøres av den nordvendte lia syd for
Drammenselva, mellom Mjøndalen sentrum og
Drammen grense. Nedre del av lia består av biotitt-
granitt, mens kalkrike bergarter fra kambrosilur
dominerer høyere oppe i lia. Kalkrike sig setter
også preg på store deler av vegetasjonen på granit-
ten. Størstedelen av lia består av rike skogtyper,
som lågurtgranskog, høgstaudegranskog og kalkfu-
ruskog. Alm-lindeskog, gråor-heggeskog, barlan-
dingskog, lyngfuruskog og blåbærgranskog opptrer
vanlig. Rik sumpskog forekommer også.

SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING
Foruten bartrær har området et ganske stort innslag
av løvtrær. Av disse domierer hengebjørk, mens
lønn er vanlig og ask, lind, eik, hassel, osp, selje,
gråor og rogn forekommer mer spredt eller lokalt.
Området er dominert av gammel hogstmoden skog i
optimalfase, sen optimalfase og aldersfase, som er
preget av tidligere tiders hogster. Lokalt er det rela-
tivt gode forekomster av død ved, dominert av lite
nedbrutte stadier. Granskogen er kompakt og opp-
når stedvis betydelige dimensjoner. Det forekom-
mer flere hogstflater og ungskogsfelter i lia. Opp
gjennom lia er det anlagt flere enkle traktorveier.
Spor etter tidligere tiders gruvedrift finnes også.
Like nordvest for det foreslåtte verneområdet ligger
et større, aktivt grustak.

VERNEINTERESSER
Verneinteressene knytter seg til de rike skogtyper
med kalkrik vegetasjon. Området har en svært rik
karplanteflora, som særlig gjør seg gjeldende langs
de kalkrike sigene. Her er det funnet uvanlige og
hensynskrevende arter som grenmarasal, kalktelg,
myskemaure, nubbestarr, slakkstarr, blåstarr, skog-
starr, storrapp, breiflangre, vårmarihånd, marisko,
fuglerede, flueblomst, huldreblom og grønnkurle.
Flere av disse artene opptrer i store bestander.
Området består for det meste av skog på høy og
middels bonitet. Fuktige og grandominerte skogty-
per dominerer, i motsetning til de aller fleste verne-
de kalkfuruskogreservater. Området har forøvrig
stor variasjon i vegetasjonstyper. Barlind opptrer i
gode forekomster. NINA registrerte området i 1991

og ga det *** verneverdi (Svalastog 1991). Ytter-
ligere funn av karplanter gjort av det botaniske fag-
miljøet (Eek og Hanssen 1990, Hanssen 1998),
styrker områdets verneverdi.

FORMÅL
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde
som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv.
Av spesielle kvaliteter kan nevnes at dette er et
kalkskogområde med en svært rik og sjelden kar-
planteflora.

ANDRE INTERESSER
Området består av mange mindre eiendommer, der
mange har en viktig del av sin inntekt fra skogen og
mange driver skogen selv. Nesten alle av de 20
berørte eiendommene blir sterkt berørt (> 25 % av
produktiv skog i hogstklasse V), hvorav 7 blir
berørt med minst 75 % av produktiv barskog i
hogstklasse V. lordbruk den viktigste næringskilden
for de fleste eiendommene. For flere eiendommer
gir skogen verdifulle bygningsmaterialer.

De aller fleste eiendommene er også berørt av byg-
ging av ny E-134, som anlegges i foten av
Strykenåsen - like nord for det foreslåtte verneom-
rådet. I overkant av motorveien og like nord for
reservatforslaget er det også bygd en traktorvei. Det
er nylig fremmet reguleringsforslag for grustak ved
Ryghkollen, som kommer i berøring med nordvest-
lige deler av verneforslaget.

MERKNADER
Ungskogsfeltene i lia bør holdes under oppsyn og
det bør eventuelt settes inn tiltak for å hindre
utskygging og utkonkurering av den rike floraen.

SKOGBRUKSOPPLYSNIGER
(Se tabell i Vedlegg I)
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STRYKENÅSEN NATURRESERVAT
Nedre Eiker kommune, Buskerud fylke

forslag til avgrensning

Økonomisk kartverk: CH 041

O 200 400 meter

Fylkesmannen i Buskerud, januar 1999



LOKALITET 42:

KOMMUNE:
FYLKE:
KARTBLAD M711:
UTM-KOORDENATER:
KARTBLAD ØK:
VERNEKATEGORI:
AREAL:
HØYDE OVER HAVET:
BERØRTE EIENDOMMER:

Bremsåsen
(Utvidelse av eksisterende naturreservat)
Nedre Eiker
Buskerud
1814 HI Drammen
NM 59 20 (NM 56 20 - 59 20)
CG 040, CH 040
***
615 daa
299-385 m.o.h.
13/207, 13/3, 14/3, 15/9,56, 16/5,15,34, 17/9,13 og 20/1,3, 17/3,
18/45,46, 19/11, 23/1, 23/5, 23/46

OMRÅDEBESKRIVELSE
Bremsåsen er et kalkfuruskogsreservat som ligger i
de lavereliggende deler av åstraktene sør for Dram-
menselva, 3 km syd for Mjøndalen. Forslaget om-
fatter utvidelse av reservatet mot syd og vest.
Følgende områder foreslås inkludert i Bremsåsen
naturreservat:
1) den nordvendte lia på sydsiden av Bremsetjern
2) den sydvendte delen av åsryggen vest på
Bremsåsen
3) hele rikmyra langs Bremsa
4) en kalkfuruskogsrygg like vest for eksisterende
reservat.

Berggrunnen i området består hovedsakelig av kam-
brosilurske bergarter, med innslag av karst. Området
har imidlertid også innslag av den sure dypbergarten
ekeritt. Botanisk rik kalkfuruskog og lågurt- og høg-
staudegranskog er vanlig. Triviell blåbærgranskog
og bærlyngfuruskog finnes dessuten på fattigere
grunn. Rikmyr er representert flere steder i området.
Det samme gjelder bergvegger og skrenter.

SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING
Fleraldrede gran-, furu- og barblandingsskoger som
er preget av tidligere tiders bledningshogster domine-
rer. Disse skogene befinner seg i dag utviklingsmes-
sig i yngre og sen optimalfase. I Helleseterlia finnes
dessuten flere felter yngre skog i hogstklasse HI og
eldre frøtrestillingshogster. Foruten gran og furu fin-
nes ofte et stort innslag av bjørk, rogn og einer, sær-
lig der det har vært omfattende hogster tidligere.
Det er de siste årene gjennomført et par flatehogster
i området, henholdsvis syd for vestenden av
Bremsetjern og langs deler av Leitjernbekken. Vest
for eksisterende naturreservat går det en skogsbilvei
gjennom området.

VERNEINTERESSER
Områdets verneverdi utgjøres særlig av den kalkrike
og interessante skogen, med interessante blomster-
planter som flueblom, marisko, vårmarihånd, blod-
storkenebb, kalktelg og bitterblåfjær. Den nordvendte
lia med kalkrik blandingskog av gran og furu utgjør

et viktig supplement til eksisterende reservat, ved at
den øker den økologiske variasjonen. Det samme kan
sies om skogen langs Leitjernbekken, som har en
interessant bekkekløft-flora med bl.a. artsrik og kalk-
krevende moseflora på bergveggene. Helt vest på
Bremsåsen fanger området opp hele spennvidden av
skogsmiljøer på tvers av en kalkrygg, noe som
mangler innenfor eksisterende reservat. Rikmyrer
med ganske interessant flora finnes syd for Bremse-
tjern og langs Bremsa, med bl.a. funn av den sjeldne
planten brunskjene. Enkelte mindre grupper med
barlind forekommer. Området består for det aller
meste av skog på middels og høy bonitet. NINA
registrerte området i 1997 og ga de enkelte delområ-
der *** til *(*) verneverdi (Bendiksen og Svalastog
1998).

FORMÅL
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde
som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv.
Av spesielle kvaliteter kan nevnes at dette er en av
de største og best utvikla kalkskogene på kambrosi-
lur mellom Drammen og Eikeren, med stor varia-
sjonsbredde i miljøer og rikt innslag av tildels sjeld-
ne karplanter.

MERKNADER
Bremsåsen naturreservat vil etter utvidelsen utgjøre
860 dekar samlet.

ANDRE INTERESSER
Området er et mye brukt friluftsområde.
Utidelsen av Bremsåsen berører totalt 9 eiendom-
mer. 3 av eiendommene blir sterkt berørt av verne-
forslaget (> 25 % av produktiv skog i hogstklasse
V). Disse og flere andre grunneierne som berøres
av vernet driver skogen selv. 6 av eiendommene er
berørt av eksisterende vern, innenfor Bremsåsen
naturreservat. Skogsbilveien vest for eksisterende
naturreservat vil i fremtiden sannsynligvis ha behov
for opprusting.

SKOGBRUKSOPPLYSNIGER
(Se tabell i Vedlegg I)
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HØRINGSFORSLAG

Utvidelse &v
BREMSÅSEN NATURRESERVAT
Nedre Eiker kommune, Buskerud fylke

forslag til avgrensning
, eksisterende reservat

Økonomisk kartverk: CG 040 og CH 040

Målestokk l : 10 000
NORD

200 400 meter

Fylkesmannen i Buskerud, januar 1999



LOKALITET 43:
KOMMUNE:
FYLKE:
KARTBLAD M711:
UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD ØK:
VERNEKATEGORI:
AREAL:
HØYDE OVER HAVET:
BERØRTE EIENDOMMER:

Dokkene
Modum
Buskerud
1714 I Hokksund
NM 507 466
CF 047-5-2, CF 047-5-4
***
400 daa.
110-165 m.o.h.
63/9, 64/2,3

OMRÅDEBESKRIVELSE
Området ligger i Vestre Spone, like vest for
Snaramselva og 4 km vest for Vikersund. Berg-
grunnen består av grunnfjell med kalkholdig skifer.
De østlige delene av området er klassifisert som
bestående av metabasalt, kvartsitt, metamorf tuff og
konglomerat. Da det er sparsomt med eksponert
berg i området, er terrengformasjonene og vegeta-
sjonsutfomingen bestemt av det tykke laget med
marin leire. Bekkene i området har gravd ut slake,
men markerte, raviner. Området er svært produktivt
og frodig, med lågurt-granskog, høgstaudegranskog
og rik sumpskog som dominerende. Småbregne-
granskog, blåbærgranskog og lyngfuruskog fore-
kommer også.

SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING
Området består altoverveiende av flersjiktet gam-
mel granskog, med innslag av enkelte grove furut-
rær. Utviklingsmessig dominerer sen optimalfase.
Av andre løvtrær enn bjørk, forekommer gråor i
sumpskog. Det er lenge siden det har foregått hog-
ster i området. Det er imidlertid lite av død ved. En
stund før siste verdenskrig ble det trolig foretatt en
del bledningshogster i området. Området har tidli-
gere blitt benyttet som utmarksbeite for storfe.

Et par mindre felter med ungskog ligger i kanten av
verneforslaget på ryggene øst for ravinen. En hogst-
flate ligger delvis innenfor området nord for bek-
ken, helt i de nordøstre deler av området. Lengst
syd og lengst øst i området finnes noe skog i hogst-
klasse III og IV.

VERNEINTERESSER
Dokkene er en av svært få gamle ravinegranskoger
av en viss størrelse som er kjent i Øst-Norge. Om-
rådet består utelukkende av skog på høy og middels
bonitet. De rike vegetasjonstypene dominerer, med
en stor artsrikdom av sopp og blomsterplanter. Etter
mange tiår uten nevneverdig påvirkning har skogen
fått en naturlig skogstruktur. NINA registrerte
området i 1997 og ga det *** verneverdi
(Bendiksen og Svalastog 1998).

FORMÅL
Formålet med fredningen er å bevare en et skogom-
råde som økosystem med alt naturlig plante- og
dyreliv. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at dette
er en typisk ravinegranskog som ikke er påvirket av
moderne skogbruk.

ANDRE INTERESSER
De to eiendommene i området blir betydelig berørt
av vernet (> 10 % av prod. skog i hogstklasse V).
Den ene av disse driver i liten grad skogen på eien-
dommen.

SKOGBRUKSOPPLYSNIGER
(Se tabell i Vedlegg I)
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HØRINGSFORSLAG

DOKKENE NATURRESERVAT
Modum kommune, Buskerud fylke

forslag til avgrensning

Økonomisk kartverk: CF 046-5-2
CF 047-5-4

Målestokk l: 5 000

O 100 200 meter

Fylkesmannen i Buskerud, januar 1999



LOKALITET 44:
KOMMUNE:
FYLKE:
KARTBLAD M711:
UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD ØK:
VERNEKATEGORI:
AREAL:
HØYDE OVER HAVET:
BERØRTE EIENDOMMER:

Gullerudtjern
Ringerike
Buskerud
1815 m Hønefoss
NM 73 69
CK 050-5-1,2,3,4
***
255 daa.
185-237 m.o.h.
31/3,31/4,32/1,32/8,32/13

OMRÅDEBESKRIVELSE
Området ligger i Ringerike, 4 km øst for Hønefoss.
Det består av skoglandskapet som omgir Gullerud-
tjern. Gulleradtjern-området tilhører kalkåslandska-
pet på Ringerike, som er karakterisert av jevne
vekslinger mellom kalkfuruskog på de grunnlendte
skifer-ryggene, lågurtgranskog på dypere jords-
monn og sumpskog, rikmyr og kalksjøer i forsenk-
ninger. Variasjonsbredden av skogtyper er stor, med
betydelig spennvidde både når det gjelder nærings-
/kalkinnhold og fuktighetsforhold.

SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING
På syd og nordsiden av vannet er det fleraldrede
gran-, furu- og barblandingsskoger, som er preget
av tidligere tiders bledningshogster. Like før og
etter siste verdenskrig ble det gjennomført omfat-
tende flatehogster i lia på sydøstsiden og i lia på
vestsiden av vannet. Denne skogen består derfor i
dag av furu- og barblandingsskoger i hogstklasse III
og IV, som er kommet opp etter naturlig foryngelse.
Bestandene er som regel ensaldrede og relativt tette,
men har vært tynnet en gang tidligere. Det finnes
generelt lite død ved i området. Mange av sumpsko-
gene og bekkene i området er grøftet for lang tid
tilbake, med varierende effekt på skogmiljøet. For
lang tid tilbake er det gjennomført små kalkuttak i
kanten av vurderingsområdet på vestsiden av van-
net. Her ligger det også ruiner etter en liten hus-
mannsplass.

Det finnes enkelte små flatehogster i området, samt
driftsveier i tilknytning til disse. Det går en høy-
spenttraseé gjennom området, på vestsiden av van-
net. Under deler av denne er det plantet granskog.

VERNEINTERESSER
Området innehar miljøer med en svært rik og sjel-
den flora av marklevende mykorrhiza-sopp (dvs.
sopp som danner symbiose med trær) knyttet til
kalkrik skog. 29 av artene som er funnet i området
er ført opp på rødlister over sjeldne og truede arter,
hvorav 4 arter regnes som sårbare og en art som
direkte truet. Flere av de rødlistede artene, og de
miljøene disse finnes i, har en svært begrenset fore-
komst i Norge og i Europa forøvrig. Området har

stor diversitet i vegetasjonstyper. De mest interes-
sante skogmiljøene er eldre sigevannspåvirkede
kalkskog nær vannet og grunnlendt, moserik kalk-
skog på skiferskråninger. Området består for det
aller meste av skog på høy bonitet. Store arealer
yngre skog bidrar til å reduere områdets verneverdi.
Tor Erik Brandrud vurderte i 1997 området til å ha
nasjonale verneverdier (Brandrud 1997).

I tillegg til skogen er selve tjernet vurdert som en
nasjonalt verneverdig kransalgesjø, med forekomst
av truede kransalger. Det finnes ytterst få slike upå-
virkede, intakte kransalgesjøer i Norge og i Europa
forøvrig.

FORMÅL
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde
som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv,
samt tilhørende kransalgesjø. Av spesielle kvaliteter
kan nevnes at dette er et kalkskogområde med en
svært rik flora av sjeldne og truede marklevende
sopp.

ANDRE INTERESSER
Området er et mye benyttet nærturområde, og er et
viktig undervisningsområde for Universitetet i Oslo.
Gullerudtjern brukes som drikkevann til en del hus-
stander i området, via en vannledning fra sydenden
av vannet.

Skogen til de mest berørte eiendommene er i delt
mellom hjemmeskog og skogteiger på Krokskogen.
Det foreslåtte verneområdet ligger i den mest verdi-
fulle hjemmeskogen og for de tre mest berørte eien-
dommer, 31/3, 32/8 og 32/13, vil denne eventuelt
bli redusert med henholdsvis 23%, 59% og 76%.
Eiendom 32/8 er allerede berørt av Merratjern-
Søndagsbrenna naturreservat. I tillegg er 31/3 og
31/4 berørt av forslaget om opprettelse av
Mørkegonga naturreservat. Av disse to sistnevnte er
31/3 sterkest berørt, med til sammen ca. 21% av
eiendommens produktive skogareal innenfor begge
foreslåtte verneområder. Alle grunneierne driver
skogen selv, og bruket utgjør en viktig del av inn-
tektskilden. Alle ønsker å drive et aktivt skogbruk i
området. Det er planer om tynningshogster i tett
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ungskog, noe som i motsetning til flatehogst er gun-
stig i forhold til verneverdiene.

MERKNADER
Det er vernet flere områder på kalkrik grunn i Hoie
og Ringerike. Det er imidlertid ikke kjent noen
andre områder som fullt ut kan erstatte naturkvalite-
tene ved Gullerudtjern.

SKOGBRUKSOPPLYSNIGER
(Se tabell i Vedlegg I)
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HØRINGSFORSLAG

GULLERUDTJERN NATURRESERVAT
Ringerike kommune, Buskerud fylke

Målestokk l: 5 000

forslag til avgrensning

Økonomisk kartverk: CK 050-5-1 og 2
CK 051-5-3 og 4

O 100 200 meter

Fylkesmannen i Buskerud, januar 1999
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LOKALITET 45:
KOMMUNE:
FYLKE:
KARTBLAD M711:
UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD ØK:
VERNEKATEGORI:
AREAL:
HØYDE OVER HAVET:
BERØRTE EIENDOMMER:

Lunnane
Rollag
Buskerud
1715 HI Eggedal
NM 24 52
BX 047-5-1
**#
210 daa.
440-504 m.o.h.
49/2, 56/2, 57/1

OMRADEBESKRIVELSE
Området ligger like vest for kommunegrensen til
Sigdal, 8 km øst-nordøst for Rollag sentrum.
Området ligger på grunnfjell, bestående av granitt
og granodioritt. Tilsvarende domineres vegetasjo-
nen av de næringsfattige skogtypene blåbærgran-
skog og lyngfuruskog. Lavfuruskog, lågurtgranskog
og gransumpskog forekommer også. Området har et
stort innslag av osp, som tildels opptrer i rene
bestand/grupper. Innslag av næringsfattig myr fore-
kommer.

SKOGSTRUKTUR/PÅ VIRKNING
Gamle granskoger og barblandingsskoger med stort
innslag av osp dominerer. Konsentrasjonene av osp
er særlig høye i den vestlige delen av området, på
eiendommen 57/1. Bjørk er også vanlig forekom-
mende, samt spredte innslag av rogn og selje.
Området har spredte forekomster av død ved.
Lokalt er det imidlertid ganske mye nylig dødt tre-
virke av osp, tildels også av gran. Ut fra skogens
alderssammensetning, forekomst av gamle stubber
og boreprøver ser ut til å ha foregått en omfattende
hogst i området for ca. 130 år siden. De fleste trær-
ne i området har kommet opp etter den tid. Mye
tyder imidlertid på at det var mye osp i området
også før disse hogstene ble gjennomført. Det store
innslaget av osp er trolig begunstiget av hogstene
som har foregått i området. Osp har trolig også en
naturlig plass i landskapet, bl.a. som følge av tidli-
gere branner og småkupert terreng. Det er funnet
brannmerker på gammel furu i området.

Ned mot veien vest i området (på eiendommen
57/1) finnes et felt med ung osp som har kommet
opp etter hogst som trolig ble gjennomført i 1952.
Nord for Steinmyran (på eiendommen 56/2) finnes
en hogstflate med en del gjensatte gamle osper, der
det ikke er planta gran.

VERNEINTERESSER
Området er lite, men har likevel store verneverdier.
Verneinteressene knytter seg til at dette er et bar-
skogsområde med et stort innslag av store ospetrær,
som har en rik lavflora (bl.a. rike forekomster av
lungenever og skrubbenever). Dette er trolig et vik-

tig område for spetter, ugler og andre hullrugere.
Noen osper er svært grove (opptil 80 cm i diame-
ter). NINA registrerte området i 1997 og ga det ***
verneverdi (Bendiksen og Svalastog 1998).

FORMÅL
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde
som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv.
Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området har et
stort innslag av gammel osp.

ANDRE INTERESSER
2 av grunneierne blir betydelig berørt av vernet
(> 10 % av prod. skog i hogstklasse V).

MERKNADER
Når ospa om noe tiår nærmer seg biologisk moden
alder er det viktig at det gjennomføres lukkede hog-
ster og småflatehogster (1-4 dekar), eller alternativt
brann, som forlenger ospas levealder og sikrer ny
foryngelse av osp. Bare slike skjøtselstiltak vil mot-
virke at barskogen på sikt tar over. I dag er grana
helt lokalt i ferd med å konkurrere ut osper. Her kan
det vurderes å hogge enkelte graner.

SKOGBRUKSOPPLYSNIGER
(Se tabell i Vedlegg I)
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HØRINGSFORSLAG

LUNNANE NATURRESERVAT
Rollag kommune, Buskerud fylke

forslag til avgrensning

Økonomisk kartverk: BX 049-5-1
CF 047-5-4

Målestokk l: 5 000

Fylkesmannen i Buskerud, januar 1999



LOKALITET 46:
KOMMUNE:
FYLKE:
KARTBLAD M711:
UTM-KOORDESfATER:
KARTBLAD ØK:
VERNEKATEGORI:
AREAL:
HØYDE OVER HAVET:
BERØRTE EIENDOMMER:

Ramfoss
Modum
Buskerud
1715 H Krøderen
NM 45 61 (NM 46 60 - 44 62)
CF 049
***
685 daa.
110-190 m.o.h.
143/7, 145/1, 143/36, 146/1

OMRÅDEBESKRIVELSE
Området ligger langs Snarumselva, ca. 11 km sør
for Krøderen. Her har elva skåret seg ned i store
grusavsetninger som ble avsatt av breelvene etter
siste istid. Terrassekantene er tildels svært bratte,
med maksimal høydeforskjell på 65 meter. Langs
terrassekanten vest for Ramfoss kraftstasjon har det
gått flere ras, der det på deler av skrenten har eta-
blert seg ung bjørkeskog. En markert kløft dannes
der Snarumselva går gjennom Tjuvespranget. Et
slakt furumoområde av barblandingskogtype finnes
i syd. Berggrunnen består av sure dypbergarter -
granitt og gneis i ulik sammensetning. Domine-
rende vegetasjonstyper er blåbærgranskog, barblan-
dingskog og lyngfuruskog, avhengig av terrengfor-
masjoner og fuktighet. Lågurtgranskog og sump-
granskoger er også vanlig forekommende.

SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING
Gran- og furuskog er totalt dominerende. Stedvis
vokser en del osp, rogn, bjørk, gråor og svartor.
Barskogen består for det meste av eldre skog i opti-
malfase og aldersfase. Store deler av gammelsko-
gen, særlig i øst og syd, er preget av jevn hogstpå-
virkning i tidligere tider. Her er det rikelig med
hugde stubber. En del granskogspartier ser ut til å
være mindre påvirket av tidligere tiders hogster,
med lite spor etter hogst og gode forekomster av
død ved i tildels alle stadier av nedbrytning. Lokalt
finnes også noe død ved av furu. Noe eldre og halv-
gammel skog av svartor og gråor finnes langs elva,
særlig i sydøst. Vest for kraftstasjonen finnes ung
løvskog som har etablert seg etter ras.

Det finnes en del arealer med ungskog av furu i syd
og øst, samt deler av en hogstflate lengst i syd. Ram-
foss kraftverk ligger sentralt plassert i forhold til ver-
neforslaget. For å unngå at kraftverket med tilhøren-
de bygninger, veier og andre anlegg faller innenfor
forslaget til vernegrenser, får verneforslaget en gan-
ske dårlig arrondering. Deler av en høyspentlinje
vest for kraftstasjonen faller innenfor verneforslaget.

VERNEINTERESSER
Området innehar miljøer som er lite kjent fra Øst-
Norge forøvrig: høyproduktive, dødvedrike, konti-

nuitetspregete granskoger og gamle flersjiktede
furu- og barblandingsskoger på store grusavsetning-
er fra siste istid. På trær og berg finnes en spesiell
og svært rik forekomst av lavarter som regnes som
hensynskrevende og sårbare: mjuktjafs, trådragg,
huldrestry og skoddelav. De rike lavsamfunnene
finnes i ulike typer av miljøer, både langs kløften
ved Tjuvspranget, i nordvendte skråninger ned mot
elva, i sumpskoger og på fuktig mark og på fattig
furumo. Mjuktjafs har her en av de største forekom-
ster i landet, der skogen i tilknytning til kløften ved
Tjuvspranget og furumoene syd i området innehar
de rikeste forekomstene. Furumo med slike natur-
kvaliteter som finnes her er ikke vernet ellers i Øst-
Norge. NINA har gitt området *** verneverdi
(Bendiksen og Svalastog 1998).
Området utgjør også en viktig del av en kvartærge-
ologisk svært interessant sanduravsetning.
Slettmoen er en av de best bevarte deltaene som ble
avsatt i det store Oslofjord-Romerikebassenget
under isavsetningstiden.

FORMÅL
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde
som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv.
Av spesiell kvaliteter kan nevnes at området ligger
på store grusavsetninger fra siste istid, har høypro-
duktiv skog som er rik på død ved og har en rik
flora av truede lavarter.

ANDRE INTERESSER
To store sameier blir berørt, men med forholdsvis
liten del av sitt produktive skogareal i hogstklasse V.
En godkjent traktorvei ble anket i forbindelse med
at området skulle vurderes i vernesammenheng.
Ramfoss Kraftlag har betydelige interesser i forhold
til damanlegget og elektrisitetslinjene.
I forbindelse med kraftstasjonen reguleres vannstan-
den innenfor det foreslåtte verneområdet. Dette
medfører at mengden vann i elva nedstrøms
(Ramfosslaupet og Tjuvespranget) gjennomgår
store svingninger. Det finnes store grusforekomster
i området. Disse er imidlertid ikke aktuelle å ta ut.

SKOGBRUKSOPPLYSNIGER
(Se tabell i Vedlegg I)
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HØRINGSFORSLAG

RAMFOSS NATURRESERVAT
Modum kommune, Buskerud fylke

Økonomisk kartverk: CF 049

Målestokk l: 10 000

forslag til avgrensning

O 200 400 meter

Fylkesmannen i Buskerud, januar 1999

NORD
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LOKALITET 47:
KOMMUNE:
FYLKE:
KARTBLAD M711:
UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD ØK:
VERNEKATEGORI:
AREAL:
HØYDE OVER HAVET:
BERØRTE EIENDOMMER:

Heimseteråsen
Sigdal
Buskerud
1715 m Eggedal
NM 24 56 (NM 23 57 - 24 55)
BX048
**#
2.440 daa.
405-680 m.o.h.
104/1, 104/2, 105/1

OMRÅDEBESKRIVELSE
Området ligger nær grensa til Rollag kommune, ca
7 km vest for Soneren. Berggrunnen består av
grunnfjell, med granitt, granodioritt og trolig amfi-
bolitt. Området utgjøres av en sydøstvendt li i vest
og et flatt myrskogomrade i øst. Området har spesi-
elt stor variasjon i vegetasjonstyper.
Myrskogområdet domineres av furumyrskog, gran-
sumpskog og store, næringsfattige myrer. En elv
renner gjennom området i sydøst. I de bratteste
delene av Heimseteråsen dominerer næringsrike
skogtyper, som lågurtgranskog, høgstaude-gran-
skog, småbregnegranskog og tildels blåbærgran-
skog. Høyere opp i Heimseteråsen er skogen fatti-
gere, med blåbærgranskog, småbregnegranskog,
gransumpskog, myrfuruskog, barblandingskog og
røsslyngfuruskog som vanlige vegetasjonstyper. Her
finnes også flere næringsfattige myrer. På toppen av
Heimseteråsen finner man røsslyngfuruskog med
fjellskogpreg. I de bratteste deler av Heimseteråsen
finnes mosekledde bergvegger og rasmark.

SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING
Området består for det meste av gamle gran- og
furuskoger, som har vært lite påvirket av skogbruk i
nyere tid. Forekomst av stubber tyder på at mye av
området har vært jevnt påvirket av plukkogster for
lang tid tilbake. I store deler av lia finner man få
spor etter hogst. Det er gjennomgående store fore-
komster av død ved (gadd, læger) av gran i områ-
det, særlig i de bratteste, mest produktive deler av
Heimseteråsen. Her er det også et stort innslag av
grove bjørker, seljer og osp, og tildels store meng-
der døde løvtrær i alle stadier av nedbrytning. Gråor
og rogn er også vanlig. Området har gjennomgåen-
de lite død ved av gran i de sterkest nedbrutte stadi-
ene, noe som tyder på helt eller delvis brudd i kon-
tinuiteten for lang tid tilbake. I de høyproduktive
deler av lia finner man særlig store graner, som er
opptil 44 meter høye. Furuskogen i området har
spredt innslag av gamle, grove og døde furutrær,
samt et skogparti med større konsentrasjoner av
døde furutrær og furutrær som er spesielt grove. På
endel furutrær er det merker etter brann. Høyt oppe
i Heimseteråsen finnes også gamle løvskogsukse-
sjoner med gamle og døde osper, samt seljer, rogn

og bjørk. Sumpskogene har gamle, småvokste gran-
trær med stangnert vekst.

Det går en nord-/sydgående skogbilvei ved foten av
selve Heimseteråsen. Enkelte partier med ung løv-
og granskog finnes i selve Heimseteråsen. Langs
elven mellom Moslund og Haukelitjern er det skog-
partier som nylig er påvirket av flatehogst og bled-
ningshogst. Noen myr- og sumpskoger er grøftet for
lang tid tilbake.

VERNEINTERESSER
Topografi og urørthet gir området stor spennvidde i
biologisk verdifulle skogmiljøer, fra fjellnær furu-
skog via rike granskoger til furumyrskog, gran-
sumpskog og skog langs bekker og elver. Kjernen-
området har særlig høy verneverdi (****). Her fin-
nes lite påvirkede og høyproduktive granskogsmil-
jøer med store mengder død ved av gran og løv og
trær av store dimensjoner. Granskogen har store
forekomster av hensynskrevende og sjeldne vedle-
vende sopparter, og funn av 2 arter som regnes som
direkte truet og 4 arter som regnes som sårbare:
hvitgul kjuke, urskogkjuke, gul snyltekjuke, sprekk-
kjuke, sibirkjuke og Anomoporia bombycina. Flere
av disse er ikke tidligere kjent fra Buskerud, og har
ellers svært få funn i Norge. Det er også kjent en
forekomst av lavarten huldrestry, som regnes som
sårbar. Deler av furuskogen er også spesielt gam-
mel, til del grovvokst og med en del død ved. I
furuskogen er det gjort en del funn av hensynkre-
vende sopparter og ulvelav på død ved. Granskoger
med stort innslag av gamle og døde løvtrær og sene
løvskogsuksesjoner har en interessant lav- og sopp-
flora. Bl.a. er det sjeldne soppen ospehvitkjuke fun-
net. Sumpskogene i øst og syd har tildels gode fore-
komster av den sårbare lavarten mjuktjafs.
Heimseteråsen har en god forekomst av storfugl og
er trolig et verdifullt leveområde for hakkespetter
og andre hullrugere. Det er registrert skogdue og
hekkende tretåspett i området. NINA registrerte
området i 1997, og ga den **** verneverdi
(Bendiksen og Svalastog 1998). De funn av truede
arter som NISK har gjort i etterhånd styrker denne
vurderingen.
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FORMÅL
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde
som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv.
Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området er
nærmest urørt, har stor spennvidde i biologisk ver-
difulle skogmiljøer og har et stort antall truede
sopp- og lavarter.

ANDRE INTERESSER
Norsk institutt for skogforskning benytter området
aktivt i forskningsammenheng.

En grunneier er sterkt berørt av verneforslaget (> 25
% av prod. skog i hogstklasse V), mens en annen er
betydelig berørt (> 10 % av prod. skog i hogstklas-
se V).

MERKNADER
Horgavassdraget er regulert, noe som har betydning
for vannføringen i elva. Horgavassdraget er også
kalket.

SKOGBRUKSOPPLYSNIGER
(Se tabell i Vedlegg I)
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HØRINGSFORSLAG

HEIMSETERÅSEN NATURRESERVAT
Sigdal kommune, Buskerud fylke

forslag til avgrensning

Økonomisk kartverk: BX 048

O 200 400 meter
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LOKALITET 48:
KOMMUNE:
FYLKE:
KARTBLAD M711:
UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD ØK:
VERNEKATEGORI:
AREAL:
HØYDE OVER HAVET:
BERØRTE EIENDOMMER:

Kortefjell/Trillemarka
Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal
Buskerud
1615 II Nore, 1715 HI Eggedal
NM 13 68 (NM 09 74 - 20 70)
BU 050, BU 051, BU 052, B V 050, B V 051, B V 052, B W 051
***
40.220 daa.
435-1010 m.o.h.
Sigdal: 127/1, 127/9, 128/1, 129/2, 129/4, 129/6, 129/7, 129/11, 130/1,
130/5, 130/6, 130/7, 130/17 132/3, 133/7, 134/3,4, 234/5, 134/6, 135/1,
136/5, 136/6, 137/1, 139/3, 140/1, 140/8, 170/2, 170/3, 170/5, 170/6,
Nore og Uvdal: 160/1, 160/3,4, 161/1, 161/7, 162/1, 163/1,2, 164/2,
165/5, 165/6, 165/7, 165/2,21, 166/2, 167/1, Rollag: 1/1, 1/5, 1/6, 3/1,
4/3, 5/1,10

OMRÅDEBESKRIVELSE
Området ligger i åspartiet mellom Eggedal og
Numedal, og utgjøres av to dalfører med omkring-
liggende fjellskog. Berggrunnen består av grunn-
fjell, med kvartsitt, kvartsskifer, granitt og granodi-
oritt. Lokalt er det rikere berggrunn. Fattige vegeta-
sjonstyper dominerer, representert ved blåbærgran-
skog, småbregnegranskog, barblandingskog og
lyngfuruskog. En del skogarealer har rike vegeta-
sjonstyper, særlig i sydvendte hellinger og langs
bekkedaler. Her finnes lågurtgranskoger, storbreg-
negranskoger og høgstaudegranskoger. Området
består av flere vassdag, med en mengde vann, bek-
ker, elver og næringsfattige myrer. I tilknytning til
vassdragene finnes også en del sumpskoger. Mer
næringsrike myrer, sumpskoger og kilder finnes
lokalt. I ytterkantene av området finnes en del fjell-
bjørkeskog og treløs, alpin vegetasjon.

SKOGSTRUKTUR/PÅ VIRKNING
Foruten gran, furu og bjørk, er det lokalt et betyde-
lig innslag av selje, rogn, osp og gråor. I sørvendte
hellinger i Trillemarka er løvinnslaget stort, også
med forekomst av alm, spisslønn, hegg og hassel.
Einer er vanlig i fjellskog. Området består for det
meste av gamle gran- og furuskoger i sen optimalfa-
se, bledningsfase og aldersfase. Skogene er preget
av harde gjennomhogster på 1800-tallet og begyn-
nelsen av 1900-tallet og har gjennomgående
beskjedne mengder død ved. Deler av området er
imidlertid lite preget av tidligere tiders hogster, også
med forekomst av urskognære miljøer. De urskog-
nære og lite påvirkede granskogene med kontinuitet
i død ved finnes særlig nord for Hestliåsen, nord for
Vardefjell, ved Kortefjell, ved Rolihøl og syd for
Øgnesprangfjella. Forøvrig finnes dødvedrike gran-
skoger spredt i hele området. Grov og storvokst
granskog finnes lokalt. Fjellfuruskoger med god til-
gang på stående død ved, og tildels liggende død
ved, finnes først og fremst i området Vardefjell-
Venlifjell. Enkelte furuer har merker etter brann.

Lengst øst i Trillemarka finnes store arealer med
ungskog, som er inkludert av arronderingsmessige
årsaker. Det er i de siste årene bygd veier inn i ves-
tre (ved Kortefjellet og Lauvåsen) og østre (nedre
deler av Trillemarka) deler av området, med påføl-
gende ferske flatehogster. Området har en del
gamle, nedlagte setre og setervoller, og spredt med
hytter. To større hytteområder ligger like utenfor det
foreslåtte verneområdet: hhv. nord for Storvatn og
sydøst for Vardefjellet. Nord for Storvatn er det
dessuten flere store hogstflater like utenfor området.

VERNEINTERESSER
Kortefjell-Trillemarka utgjør et av de største sam-
menhengende naturskogsområdene på sentrale
Østlandet, der store deler av området er ingrepsfritt
(1-3 km fra større teknisk inngrep) og hele området
ligger innefor verna vassdrag. Området inkluderer
to vide daler og har en stor spennvidde i ulike skog-
miljøer og vegetasjonstyper. Her finnes en rekke
urskognære og lite påvirkede granskoger med en rik
flora av vedlevende sopp. Disse skogmiljøene har et
stort antall hensynkrevende sopparter, samt innslag
av arter som regnes som sjeldne og sårbare - som
sprekkjuke og glasskjuke. Området har også gam-
mel fjellfuruskog, med gode forekomster av død
ved. Her finnes ganske rike forekomster av ulvelav,
enkelte funn av hensynskrevende sopparter på furu
og ett funn av en vedlevende soppart (Chaeto-
porellus latitans) som ikke tidligere er kjent i
Norden. Næringsrike gamle granskoger dekker
betydelige arealer, og har en rik flora av markleven-
de sopp og blomsterplanter. I tilknytning til sørberg
i Trillemarka finnes en svært rik karplaneflora, med
innslag av store seljer og almer. Langs bekker og
elver, i sumpskoger og i nordvendte lier finnes
granskoger med rik lavflora, med med en rekke
arter som regnes som hensynskrevende og sårbare:
huldrestry (rike forekomster), mjuktjafs (rike fore-
komster), trådragg, praktlav og skoddelav. En rekke
rovfuglarter hekker i området, inklusive rødlistear-
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ter. Området har gode forekomster av storfugl.
Nyere tekniske inngrep, flatehogster og ungskog i
ytterkanten av området bidrar til å redusere verne-
verdien.
NINA registrerte området i 1989, 1996 og 1997 og
ga det *** verneverdi (Svalastog og Korsmo 1995,
Bendiksen og Svalastog 1998).

FORMÅL
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde
som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv.
Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området er et
av de største sammenhengende naturskogsområdene
på sentrale Østlandet, er variert, har urskognære
miljøer og har store forekomster av rødliste arter.

ANDRE INTERESSER
Området er et verdifull friluftsområde. 300-350 hyt-
ter i områdets nærområde bruker området i frilufts-
livsammenheng. I tillegg kommer bygdefolks bruk
av området. Det er betydelig stor- og småviltjakt i
området. Det finnes flere etablerte skiløyper som
prepareres med snøscooter.

38 eiendommer med skog er berørt. Tre «kommu-
neskoger», som er eid av hhv. Nore og Uvdal kom-
mune, Sigdal kommune og i sameie med Sigdal
kommune, er sterkt berørt. Disse eiendommene
representerer over halvparten av det produktive bar-
skogarealet i området. Forøvrig er minst 8 private
eiendommer sterkt berørt (> 25 % av prod. skog i
hogstklasse V) og minst 4 eiendommer betydelig
berørt (> 10 % av prod. skog i hogstklasse V). En
del av disse har bruket som hovedintektskilde og
driver skogen seiv. 4 eiendommer blir berørt med
all produktiv skog, bl.a. Sigdal kommuneskog. For
flere av disse utgjør imidlertid ikke bruket hovedin-
tektskilden. Flere grunneiere i området planlegger å
bruke virket frå skogen til spesialproduksjon, pga.
dets styrke. Det er bygd i et ganske omfattende
skogsveinett inn i de østre delene av Trillemarka og
i de sydvest og syd for Kortefjell. Her er det lagt
ned betydelige økonomiske verdier i form av veier,
planting og stell av skog. Mye av skogen i
Kortefjell-Trillemarka er ikke tilgjengelig uten
omfattende ny skogsveibygging.

Flere eiendommer har interesse i hyttebygging inne
i området, uten at det foreligger godkjente hyttepla-
ner eller enkelttillatelser. Det er fremmet flere regu-
leringsforslag om betydelig økt hyttebygging like
nord for det foreslåtte verneområdet, ved Storvatn-
Svansvatn og videre nordover. To reguleringsforslag
nord for Storvatn i Sigdal kommune kommer i
berøring med verneforslaget. Kommuneplanens are-
aldel for Sigdal er under revisjon. Kommunen leg-
ger ikke opp til ny hyttebygging innenfor foreslått
verneområde. Det kan bli et ønske om framføring

av strømkabel gjennom området. En eventuell
strømkabel kan være forenlig med ivaretagelse av
verneverdiene, forutsatt at tiltaket gjøres på en
skånsom måte uten omfattende gravearbeid.

MERKNADER
De vestlige deler av området (Kortefjell) ble vurdert
vernet i første fase av barskogplanen.
Kortefjell-Trillemarka utgjør ett av "storområdene"
som foreslås vernet i Øst-Norge.

Flere vann i området er kalket, både nord for
Vardefjell og syd for Øgnesprangfjella.

SKOGBRUKSOPPLYSNIGER
(Se tabell i Vedlegg I)
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HØRINGSFORSLAG

KORTEFJELL/TRILLEMARKA
NATURRESERVAT
Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner, Buskerud fylke

forslag til avgrensning

Kart M 711, 1615 II og 1715 III
Målestokk l: 50 000 NORD

t
O 1000 2000 meter

Fylkesmannen i Buskerud, januar 1999



LOKALITET 49:
KOMMUNE:
FYLKE:
KARTBLAD M711:
UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD ØK:
VERNEKATEGORI:
AREAL:
HØYDE OVER HAVET:
BERØRTE EIENDOMMER:

Stavnselva
Flå
Buskerud
17 15 IV Flå
NM 170 975 (NM 16 96 - 18 98)
BW 057, BW 056, BV 057, BV 056

1.105 daa.
260-765 m.o.h.
15/3, 15/4, 18/1,2,3, 18/4, 18/15,41, 18/17, 18/19, 18/37, 18/63, 18/64,
19/3, 19/1, 18/84, 20/1, 20/11, 20/16

OMRÅDEBESKRIVELSE
Området ligger på sørsiden av Hallingdalselva, ca l
km sydvest for Stavn og knapt en mil vest for Flå.
Stavnselva utgjør her en dyp kløft som elva har
gravd ut. I vest er området oppdelt i to mindre bek-
kekløfter. Elva renner overveiende med et jevnt fall,
men det finnes også enkelte fosser. Berggrunnen
består av metasandstein. Blåbærgranskog er domi-
nerende vegetasjonstype, men småbregnegranskog
og høgstaudegranskog er også vanlig forekommen-
de i store deler av området. Lågurtgranskog er
lokalt vanlig i den sørvendte lisiden. Det forekom-
mer spredt med åpen blokkmark og berg i dagen.
Innslag av næringsfattige myrer finnes i øst.

SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING
Gran er det dominerende treslag og bjørk er vanlig.
Ellers er osp, rogn, selje og hegg vanlige i de sør-
vendte lisidene og gråor og furu forekommer spar-
somt. Store deler av kløfta har gammel naturskog i
aldersfase, med forekomst av oppløsningsfase
lokalt. Gamle og store trær av gran er vanlig, og
lokalt også gamle og grove trær av selje og osp.
Området har tildels store forekomster med død ved
av gran, og stedvis død ved i alle stadier av ned-
brytning. Noe dødt løvtrevirke finnes også. Det fin-
nes flere gamle hesteveier i området. Lokalt i sko-
gen nærmest Åsen har det trolig vært et mer åpent
skogmiljø som følge av slått og beite.

Moderne bestandsskogbruk har vært omfattende i
nærområdene til kløfta, og noen steder finnes også
hogstflater og ungskog i selve kløfta. En taubane-
drift på tvers av kløfta er nylig foretatt i de sentrale
deler av området.

VERNEINTERESSER
Stavnselva er en av de mest verdifulle bekkekløfte-
ne som er kjent i Øst-Norge. Området har likhets-
trekk med andre verdifullle bekkekløfter i Øst-
Norge, med også klare forskjeller. Stavnselva er en
stor bekkekløft, med stor spennvidde i naturtyper
og artsmangfold. Spesielle fuktighetsforhold i den
markerte kløfta kombinert med gammel skog og
bergvegger gir en rik og interessant lav- og mose-

flora, med hensynskrevende, sårbare og sjeldne
arter som sveipfellmose, heimose, huldrestry, trå-
dragg, skoddelav og praktlav. Tendenser til fosser-
øyksamfunn finnes. De rike forekomstene med død
ved, og innslag av miljøer som har kontinuitet i død
ved, gir gode forhold for truede arter av vedlevende
sopp. I tillegg til de rike forekomstene av hensyns-
krevende arter er det gjort funn av to arter som reg-
nes som sårbare og en art som regnes som direkte
truet, hhv. sjokkoladekjuke, Fibricium lapponicum
og Ceriporiposis pannocincta. Området består for
det aller meste av skog på middels bonitet.
Miljøfaglig utredning har gitt området klar nasjonal
verneverdi (***) (Gaarder 1997).

FORMÅL
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde
som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv.
Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området består
av en en stor bekkekløft med et urørt preg, og som
har et stort antall truede sopp- og lavarter.

ANDRE INTERESSER
Av totalt 14 eiendommer blir 2 sterkt berørt av ver-
neforslaget, med hhv. 33 og 77 % av prod. skog i
hogstklasse V, og ytterligere 2 betydelig berørt (>
10 % av prod. skog i hogstklasse V). Tre av disse
har landbruk som hovedinntektskilde og driver del-
vis skogen delvis selv. Den av grunneierne som blir
berørt med mesteparten av produktiv skog i hogst-
klasse V (17 dekar) driver skogen selv, men har
ikke landbruk som hovedinntektskilde. Omfattende
taubanedrifter ble stanset ved midlertidig vern.
Deler av skogen som skulle være med på å dekke
kostnader for bygging av veier nord og syd for
juvet foreslås vernet. Ved et eventuelt vern vil de
inveseringer på vei som 20/1 har bidratt med være
uten verdi. Mesteparten av skogen i Stavnsjuvet er
trolig ikke drivverdig uten ytterligere statstøtte.

MERKNADER
Stavnselva er sammen med Grøslandelva, som lig-
ger parallelt og syd for Stavnselva, plassert i kate-
gori I i Samlet Plan for vassdrag i tilknytning til St.
meld. nr. 53 (1986-87). Det betyr at konsesjon om
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utbygging kan søkes. Utbyggingsprosjeket er plan-
lagt med Tingsjø som et mindre reguleringsmaga-
sin, overføring av Grøslandselva til Stavnselva og
kraftstasjon nederst i Stavnsjuvet. Forholdet til
kraftutbygging må avklares i høringsfasen av verne-
plan for barskog.

Området er midlertidig fredet som naturreservat.

SKOGBRUKSOPPLYSNIGER
(Se tabell i Vedlegg I)
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LOKALITET 50:
KOMMUNE:
FYLKE:
KARTBLAD M711:
UTM-KOORDINATER:
KARTBLAD ØK:
VERNEKATEGORI:
AREAL:
HØYDE OVER HAVET:
BERØRTE EIENDOMMER:

Storås
Krødsherad
Buskerud
1715 I Strømsåttbygda, 1715 II Krøderen
NM 39 80 (NM 40 79 - 39 81)
CE053
**(HA

1.805 daa.
325-685 m.o.h.
217/1,2, 217/10, 217/12, 219/3, 224/1, 224/15, 217/16,31

OMRÅDEBESKRIVELSE
Området består av en nord- og østvendt liside, som
ligger like på vestsiden av Krøderen og sydvest for
Haverstingen. En bratt skrent/stup, med nedenfor-
liggende daldrag gjennomskjærer området i nord-
nordvestlig/sydsydøstlig retning. Berggrunnene
utgjøres av sure dypbergarter som kvartsdioritt og
tonalitt. Lyngfuruskog, blåbærgranskog og små-
bregnegranskog er dominerende vegetasjonstyper. I
daldrag er det en del sumpgranskog og innslag av
storbregnegranskog. Det finnes flere store nærings-
fattige myrer i området.

SKOGSTRUKTUR/PÅVIRKNING
Gran, furu og bjørk er vanligste treslag, med inn-
slag av osp og rogn. Området består for det meste
av eldre skog i optimalfase og aldersfase. Spor etter
hogster for lang tid tilbake finnes i hele området.
Lokalt finnes det gode forekomster av død ved, i de
fleste stadier av nedbrytning. I de lavtliggende dele-
ne av området, i nord, er det noen felter med yngre
skog.

VERNEINTERESSER
Områdets verneverdi utgjøres først og fremst av at
den gamle granskogen har en rik flora av skjegglav.
Langs skrenten finnes den rikeste kjente forekom-
sten i Buskerud av lavarten huldrestry, en art som
regnes som sårbar. I sumpskoger og skar er det fun-
net middels rike forekomster av lavarten mjuktjafs,
en art som regnes som sårbar. Det finnes mange
store, fuktige bergvegger i området, som trolig har
en interessant lavflora. Her er det bl.a. gjort funn av
lavarten trådragg, som også regnes som sårbar.
Ellers finnes rike forekomster av lungenever og
skrubbenever på løvtrær. Store deler av området er
inngrepsfritt (mer enn 1-3 km fra større tekniske
inngrep). NINA registrerte området og store arealer
videre sydover i 1988, og ga det ** verneverdi
(Svalastog og Korsmo 1995). På grunnlag av ny
kunnskap om de rike lavforekomstene i området
vurderes området til å ha **(*) verneverdi.

FORMÅL
Formålet med fredningen er å bevare et skogområde
som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv.
Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området ikke

er påvirket av moderne skogbruk og har rike fore-
komster av truede lavarter.

ANDRE INTERESSER
Av 6 berørte eiendommer, blir 2 sterkt berørt, med
hhv. 76 og 100 % av det produktive skogarealet.
Ingen av disse har landbruk som hovedinntekt. I til-
legg er 2 av eiendommene betydelig berørt (> 10 %
av prod. skogareal i hogstklass V), hvorav en er et
større sameie. De fleste grunneiere driver skogen
selv. Mesteparten av skogen i området er vanskelig
tilgjengelig uten nybygging av veier.

MERKNADER
Et vesentlig større område, som også inkluderte
skogområder videre sydover, ble vurdert som type-
område i første fase av verneplan for barskog.

SKOGBRUKSOPPLYSNIGER
(Se tabell i Vedlegg I)
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HØRINGSFORSLAG

STORÅS NATURRESERVAT. Krødsherad kommune, Buskerud fylke

O———— forslag til avgrensning

Målestokk l: 10 000
Økonomisk kartverk: CE 053

Fylkesmannen i Buskerud, januar 1999


