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Frivillig vern av tre skogområder i Bærum - utvidelse av Ramsåsen naturreservat ,
Løkkåsen og Kloppa

Kommunestyret-06.02.2019- 011/19
Vedtak:
1. Området ved Løkkeåsen tas ut av verneplanen:
To områder ved Ramsåsen, gbnr 64/1 samt et område ved Kloppa gbnr 9/215 meldes inn
som frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.
2. Rådmannen bes legge fram en vurdering av om det ville være behov for egne bestemmelser
for forvaltningen av kommunens skogområde ved Løkkåsen, for å oppnå at området vernes
tilsvarende som naturreservat.
Formannskapet-18.12.2018- 219/18
Innstilling:
1. Området ved Løkkeåsen tas ut av verneplanen:
To områder ved Ramsåsen, gbnr 64/1 samt et område ved Kloppa gbnr 9/215 meldes inn
som frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.
2. Saken vedtas endelig i kommunestyret.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-13.12.2018- 104/18
Innstilling:
Området ved Løkkeåsen tas ut av verneplanen:
To områder ved Ramsåsen, gbnr 64/1 samt et område ved Kloppa gbnr 9/215 meldes inn som
frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.

Planutvalget-22.11.2018- 206/18
Innstilling:
Området ved Løkkåsen tas ut av verneplanen:
To områder ved Ramsåsen, gbnr 64/1 samt et område ved Kloppa gbnr 9/215 meldes inn som
frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-07.06.2018- 052/18
Vedtak
Saken utsettes.
Utvalget anmoder om at saken også settes opp til behandling i Planutvalget.

Rådmannens forslag til vedtak:
To områder ved Ramsåsen, gbnr 64/1 og et område ved Løkkåsen, gbnr 83/67, 6/21, 83/143, 8/638,
samt et område ved Kloppa gbnr 9/215 meldes inn som frivillig vern etter naturmangfoldlovens
bestemmelser.

SAKEN I KORTE TREKK
I forbindelse med arbeidet med frivillig vern av et område ved Solfjellstua har det fra Fylkesmannen
i Oslo og Akershus og fra Bærum kommunes skogforvaltning, kommet et innspill om utvidelse av
Ramsåsen naturreservat i Vestmarka samt forslag til vern av to områder ved Engervannet Løkkåsen og Kloppa.
Innspillet har også sin bakgrunn i ny «Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022» og
Bærum kommunes prioritering av kommunen som en klimaklok kommune – med co2 binding,
lokale friluftslivsområder med kort avstand til mange mennesker, og stor helsegevinst.
Rådmannen ønsker å melde inn tre skogområder: Utvidelse av Ramsåsen, Løkkåsen og Kloppa, som
reservat gjennom en frivillig vern-prosess.
Alle skogområdene har store biologiske verdier og stor opplevelsesverdi for friluftslivet og vil være
et ansikt utad for kommunen som klimaklok kommune og vil føre til at kommunen vil nå nasjonale
mål for vernede områder, der målet er å verne 10% av skogarealet.
Dagens bruk av skogområdene for utøvelse av idrett, friluftsliv og jakt vil bli ivaretatt gjennom
vernebestemmelsene.
Tidligere behandling
Ingen
Formål og bakgrunn
I forbindelse med arbeidet med frivillig vern av et område ved Solfjellstua har det fra Fylkesmannen
i Oslo og Akershus og fra Bærum kommunes skogforvaltning, kommet et innspill om utvidelse av
Ramsåsen naturreservat i Vestmarka samt vern av to nye områder ved Engervannet. Henholdsvis
Løkkåsen og Kloppa.
Områdene har til sammen et areal på ca. 475 dekar. Utvidelse av Ramsåsen ca. 315 dekar, Kloppa
og Løkkåsen ca. 80 dekar hver.

Alle områdene innehar store biologiske kvaliteter som ønskes ivaretatt. Samtidig ønsker kommunen
å sikre gode og kortreiste opplevelseskvaliteter for friluftslivet samt å synliggjøre Bærum kommunes
klimasatsing. Alle områdene inneholder store biologiske kvaliteter (rødlistarter). Dette medfører at
områdene ikke vil være aktuelle i forhold til annen intensiv bruk.
Redegjørelse
Ramsåsen, Kloppa og Løkkåsen – nye reservater i Bærum kommune.
I sitt arbeid med klimaklok kommune, det grønne skiftet, satsing på friluftsliv og helsegevinst,
ønsker Bærum kommune å fremme tre områder for frivillig vern.
I dag er ca. 3 % av skogarealet i Norge vernet. Staten ønsker å øke vernet til opp mot 10%.
Stortinget har lagt til grunn at nytt vern av skog på privat grunn skal baseres på ordningen med
frivillig vern, sammen med økt vern av skog på offentlig eide områder.
I forbindelse med arbeidet med frivillig vern av et område ved Solfjellstua har det fra Fylkesmannen
i Oslo og Akershus og fra Bærum kommunes skogforvaltning, kommet et innspill om utvidelse av
Ramsåsen naturreservat i Vestmarka samt vern av to områder ved Engervannet - Løkkåsen og
Kloppa.

Ramsåsen naturreservat – Høyt biologisk mangfold og stor opplevelsesverdi – samt et klimaklokt
tiltak gjennom binding av Co2.
Ramsåsen naturreservat er ca 340 dekar hvor formålet med dagens fredning er å bevare en klassisk
utforming av skogtypen alm-lindeskog med innslag av hegg og tilhørende markvegetasjon, samt
bevare en frodig og velutviklet gråor- askeskog med høye gamle trær. Store deler av verneområder
er rasmarker, bergvegg og stup. Utvidelse av verneområdet vil være ytterligere rasmarker og
skrenter samt innslag av sørboreal rik blandingsskog og grandominert sjiktet skog med innslag av
en del lauvtrær og læger (gamle vindfall), særlig osp. Stedvis også gammel gran med mye
vindfall/læger. Det er ingen løyper i området, men enkelte merkede stier.
Løkkåsen er på ca. 80 dekar med kalkgranskog på nordsiden med or-askeskog i søkkene og med
innslag av et større område med ren or-askeskog. Løkkåsen syd – tørr kalkfuruskog og over til rik
edellauvskog med utvalgt naturtype kalklindeskog. Artsmangfoldet er enormt med nærmere 40
rødlistede arter.
Kloppa er ca.80 dekar. Består av rik edellauvskog, or-askeskog. Lokaliteten er et større område med

gråor-askeskog og til dels rein askeskog. Noen steder dominerer lønn og alm og til dels lind.
Naturtypen med elv og intakt rik edellauvskog på begge sider er svært sjelden og nasjonalt viktig.
Området inneholder flere rødlistarter og er i tillegg en god viltbiotop. Viktig turvei langs bekken vil
bli ivaretatt gjennom vernebestemmelsene.

Kattugla trives i edellauvskog/blandingsskog og åpent kulturlandskap – og den gir friluftslivet fine
opplevelser. Vern av områder er et klimaklokt tiltak som sikrer artsmangfoldet i disse områdene.
Frivillig vern av skog er en ordning hvor skogeierne /skogeierforeningene melder inn aktuelle
arealer med stort biologisk mangfold for vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser. Vernet
medfører at arealene båndlegges for fri utvikling og ikke kan hogges. Eiendomsretten til arealene
beholdes av grunneier.
Det er skogeier selv som styrer prosessen med frivillig vern. Blir man ikke enig om betingelsene for
det frivillige vernet, kan man når som helst trekke seg ut. (Helt frivillig).
Alle kostnader med tilrettelegging, registreringer, erstatningsberegninger og andre avklaringer, blir
dekket av staten og er gratis for skogeier. Skogeier kan få bistand til blant annet kartlegging,
befaring, taksering, rådgivning, myndighetskontakt og forhandlinger om erstatning og utforming av
verneforskrift (Gratis bistand).
Erstatning utbetalt etter frivillig vern av privateid skog er skattefri (Skattefri erstatning). Det ytes full
erstatning for verneområdene.
Hovedmomenter i prosessen med frivillig vern:
•
Skogeier tilbyr aktuelt område for frivillig vern
•
Fylkesmannen vurderer verneverdiene. Miljøverdier kartlegges i felt om det virker
interessant.
•
Fylkesmannen svarer JA, eller NEI.
•
Hvis JA: Aktuell avgrensning omforenes og kartlegges
•
Skoglige data genereres ved hjelp av eksisterende data, og/eller nyregistrering.
•
Befaringer gjennomføres i samarbeid med grunneier/grunneiersakkyndig.
•
Staten beregner og sender ut første erstatningstilbud.
•
Spesielle forutsetninger inkluderes og forhandlinger gjennomføres før nytt

erstatningstilbud kommer.
•
Førsteutkast til verneforskrift på høring hos involverte skogeiere
•
Verneforskrift på åpen høring
•
Endelig tilbud om vern med erstatningsbeløp, avgrensning og utkast til verneforskrift
•
Signert avtale sendes miljødirektoratet. (Rentene løper på erstatningsbeløpet fra
signeringsdato.)
•
Endelig vedtak om vern fattes ved kongelig resolusjon og erstatning utbetales til
grunneier
Påregnelig tidsperiode fra skogeier tilbyr et område til vernevedtak er halvannet til 2 år. Spesielt å
merke seg er verneforskriften for de aktuelle områdene. Alle verneområder har en verneforskrift
som regulerer bruken av verneområdet. Skogeier kan til en viss grad påvirke innholdet i
verneforskriften. Bærum kommunes skoger er andelseier i Viken Skog SA og det vil være naturlig at
denne skogeierorganisasjonen bistår arbeidet med prosessen for de aktuelle områdene (praktisk
hjelp fra Norges Skogeierforbund). Bistanden i frivillig vern er kostnadsfri for skogeier.
Flerbruksplanen for kommuneskogen, godkjent av kommunestyret 26.01.2005, har som hovedmål
at skogarealene, naturens produktivitet, variasjon og mangfold skal bevares. Videre står det at det
skal legges til rette for en langsiktig og bærekraftig forvaltning av en variert flerbruksskog hvor
hensynet til naturmiljø og andre brukerinteresser skal veie tungt. Dersom disse områdene vernes til
reservat i Bærum kommune vil samlet vern som naturreservat etter naturmangfoldloven komme
opp i ca. 10 % av kommuneskogens produktive skogareal.
Kommuneskogen i Bærum er en viktig natur- og friluftslivsressurs for Bærums befolkning. Her kan
det i tillegg til skogbruk som næring, legges til rette for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Opprettelse av verneområder er viktige for sikring av arealer med store biologiske verdier og store
opplevelsesverdier for friluftslivet. Samtidig er det et viktig klimaklokt tiltak som også innebærer
store helsegevinster gjennom økt kortreist friluftsliv.
Prosess/medvirkning internt og eksternt
Viken Skog SA/Norges Skogeierforbund og Natur og Idrett vil samarbeide med vernemyndighet om
vernebestemmelser som også vil ivareta eksisterende anlegg for idrett og friluftsliv.
Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene
Det ytes full erstatning for vedtatte verneområder. Eiendomsretten til arealene opprettholdes.
Beslutningspunkter
Rådmannen foreslår at de tre områdene Ramsåsen (utvidelse), Kloppa og Løkkåsen meldes inn som
naturreservater etter naturmangfoldloven til fylkesmannens miljøvernavdeling. Alle områdene har
høy biologisk verdi og høye opplevelseskvaliteter for friluftslivet. Dagens bruk av stier, løyper og
ferdselsårer for skogbruket må sikres i forskriftene for verneområdene

Vedlegg:
Ramsåsen utvidelse frivillig vern 2018 (5166162)
Kloppa og Løkkåsen forslag 2018 (L)(5242499)

4036988
4036987

Behandlingen i møtet 06.02.2019 Kommunestyret
Forslag fremmet av Halvdan Skard, Ap
Tar opp rådmannens forslag.

Forslag fremmet av Halvdan Skard, Ap
Dersom Løkkåsen er blitt tatt ut:
Rådmannen bes legge fram en vurdering av om det ville være behov for egne bestemmelser for
forvaltningen av kommunens skogområde ved Løkkåsen, for å oppnå at området vernes tilsvarende
som naturreservat.

Votering:
Innstillingen punkt 1, først setning ble vedtatt mot 22 stemmer (10Ap, 5V, 3MDG, 2SV, 1KrF, 1R).
Instillingen punkt 1, andre setning ble vedtatt mot 4 stemmer (4Frp).
Halvdan Skards forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret-06.02.2019- 011/19:
Vedtak:
1. Området ved Løkkeåsen tas ut av verneplanen:
To områder ved Ramsåsen, gbnr 64/1 samt et område ved Kloppa gbnr 9/215 meldes inn
som frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.
2. Rådmannen bes legge fram en vurdering av om det ville være behov for egne bestemmelser
for forvaltningen av kommunens skogområde ved Løkkåsen, for å oppnå at området vernes
tilsvarende som naturreservat.
Behandlingen i møtet 18.12.2018 Formannskapet
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
1) Saken vedtas endelig i kommunestyret.
2) Rådmannens forslag gjenopptas:
To områder ved Ramsåsen, gbnr 64/1 og et område ved Løkkåsen, gbnr 83/67, 6/21, 83/143, 8/638,
samt et område ved Kloppa gbnr 9/215 meldes inn som frivillig vern etter naturmangfoldlovens
bestemmelser.

Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Kjell Maartmann-Moes punkt 2 ble innstillingen
vedtatt mot 6 stemmer (3Ap, V, MDG, SV).
Kjell Maartmann-Moes forslag 1 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-18.12.2018- 219/18:
Innstilling:

1. Området ved Løkkeåsen tas ut av verneplanen:
To områder ved Ramsåsen, gbnr 64/1 samt et område ved Kloppa gbnr 9/215 meldes inn
som frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.
2. Saken vedtas endelig i kommunestyret.
Behandlingen i møtet 13.12.2018 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Området ved Løkkeåsen tas ut av verneplanen:
To områder ved Ramsåsen, gbnr 64/1 samt et område ved Kloppa gbnr 9/215 meldes inn som
frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.

Votering:
Ved alternativ voteing mellom Skauges og Rådmannens forslag ble Skauges forslag vedtatt med 9
stemmer (H+Frp) men Rådmannens forslag fikk 6 stemmer (Ap+V+MDG) og falt.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-13.12.2018- 104/18:
Innstilling:
Området ved Løkkeåsen tas ut av verneplanen:
To områder ved Ramsåsen, gbnr 64/1 samt et område ved Kloppa gbnr 9/215 meldes inn som
frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.

Behandlingen i møtet 22.11.2018 Planutvalget
Forslag fremmet av Terje Hegge, H
Fellesforslag H og Frp:
Området ved Løkkåsen tas ut av verneplanen:
To områder ved Ramsåsen, gbnr 64/1 samt et område ved Kloppa gbnr 9/215 meldes inn som
frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.

Votering:
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og fellesforslaget, ble fellesforslaget vedtatt
med 3 (H, Frp) mot 2 stemmer (V, Ap).
Planutvalget-22.11.2018- 206/18:
Innstilling:
Området ved Løkkåsen tas ut av verneplanen:
To områder ved Ramsåsen, gbnr 64/1 samt et område ved Kloppa gbnr 9/215 meldes inn som
frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.

Behandlingen i møtet 07.06.2018 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Forslag fremmet av Morten Skauge, H
Saken utsettes.
Utvalget anmoder om at saken også settes opp til behandling i Planutvalget.

Votering:
Skauges forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG)
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-07.06.2018- 052/18:
Vedtak
Saken utsettes.
Utvalget anmoder om at saken også settes opp til behandling i Planutvalget.

