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Frivillig vern av skog- Ramsåsen,forespørselom ytterligere utvidelse av
verneområdet

Hovedutvalgfor miljø, idrett og kultur -31.10.2019- 071/19
Vedtak:
Foreslåttutvidelseav Ramsåsennaturreservat,del av gbnr 64/1 meldesinn
som frivillig vern etter naturmangfoldlovensbestemmelser.
Kommunedirektørensforslag til vedtak:
Foreslåttutvidelseav Ramsåsennaturreservat,del av gbnr 64/1 meldesinn
som frivillig vern etter naturmangfoldlovensbestemmelser.

SAKENI KORTETREKK
Kommunestyretvedtok ( Sak11/19) den 06.02.19å melde inn utvidelseav Ramsåsenog Kloppa
som frivillig vernet områdeetter Naturmangfoldloven.
Rutineneved frivillig verneprosesserer at omkringliggendearealersjekkesut med tanke på
verneverdiersom er ønskeligeå innlemmei det frivillige vernet. Fleretilgrensendeområder var
aktuelle for vern, blant annet arealertilhørende kommunen.
Etter tilbud fra ytterligere to skogeiereom utvidelseav verneområdeti Ramsåsen,håper Norges
Skogeierforbundat Bærumkommunevil vurdere å tilby ytterligere arealtil naturreservateti
Ramsåsenfor å gi verneområdeten bedre arronderingog landskapstilpasning.
Samletarealav kommuneskogensom ønskesvernet er ca. 425 dekar,hvoravca. 100 dekarer myr
(se rød skravurpå vedlagtekart).

For drift av kommuneskogen er disse 425 dekar marginale. For friluftslivet og biologisk mangfold er
de derimot svært verdifulle.
Kommunedirektørens vurdering er at arealene meldes inn som frivillig vernet areal etter
Naturmangfoldloven.
Tidligere behandling
Kommunestyret Sak 011/19 Frivillig vern av tre skogområder i Bærum - utvidelse av Ramsåsen
naturreservat , Løkkåsen og Kloppa
Redegjørelse og vurdering
I Sak 11/19 i Kommunestyret den 06.02.19 ble det vedtatt å melde inn utvidelse av Ramsåsen og
Kloppa som frivillig vernet område etter Naturmangfoldloven.
For Kloppa er verneprosessen igangsatt.
Ramsåsen.
Etter initiativ fra Norges Skogeierforbund er omkringliggende områder til Ramsåsen naturreservat
sjekket ut med tanke på skog med tilsvarende verneverdi som tidligere innmeldt til frivillig vern.
Flere tilgrensende områder har høye biologiske verdier. To skogeiere har meldt sin interesse for å
være med på utvidelsen av verneområdet gjennom frivillig vern. Med bakgrunn i denne siste
utvidelsen og for å oppnå en bedre arrondering og landskapstilpasning, foreslår Norges
Skogeierforbund å utvide Ramsåsen naturreservat med ytterligere kommunal skog – og ønsker at
kommunen kan tilby nytt areal sammen med to andre skogeiere.
Samlet areal av kommuneskogen som nå ønskes vernet, er i tillegg til de opprinnelige 340 dekarene,
ca. 425 dekar, hvorav ca. 100 dekar er myr.
Verneverdiene i disse nye områdene vil supplere dagens verneverdi i Ramsåsen naturreservat og vil
inkludere myr, sumpskogarealer og gammel granskog på høg bonitet. I tillegg er dette viktige
turområder for friluftslivet.
For kommuneskogen er arealene mot Ramsåsen mer marginale med tanke på hogst og tradisjonell
skogbehandling. Arealene inneholder ingen preppede skiløyper eller andre tilrettelagte
friluftslivsaktiviteter, kun blåmerkede stier.
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.
Vurdering
Flerbruksplanen for Bærum kommunale skoger bygger på prinsippene om bærekraftig forvaltning
av skogområdene. I marginale områder for skogbruket og viktige områder for biologisk mangfold og
friluftsliv, bør derfor slike områder sikres gjennom en frivillig vern prosess.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Viken Skog SA/Norges Skogeierforbund og kommunen ved Natur og Idrett vil samarbeide med
vernemyndighet om vernebestemmelser som også vil ivareta eksisterende anlegg for idrett og
friluftsliv.
Konsekvenser av beslutningene
For kommuneskogen er arealene mot Ramsåsen mer marginale med tanke på hogst og tradisjonell
skogbehandling

Det ytes full erstatning for vedtatte verneområder. Eiendomsretten til arealene opprettholdes.
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.

Vedlegg:
Kart Ramsåsen utvidelse
Frivillig vern av skog - mulig utvidelse av Ramsåsen naturreservat
Ramsåsen utvidelse oversikt-10.04.2019 (1)
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Behandlingen i møtet 31.10.2019 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
Votering:Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-31.10.2019- 071/19:
Vedtak:
Foreslått utvidelse av Ramsåsen naturreservat, del av gbnr 64/1 meldes inn
som frivillig vern etter naturmangfoldlovens bestemmelser.

