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Melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk kompensasjon 
for Ringeriksbanen / E16 
 
 

Ringeriksbanen og ny E16 som planlegges bygd mellom Sandvika/ Høgkastet og 
Hønefoss skjærer gjennom et rikt kultur- og naturlandskap.  Sammen med valget av 
Helgelandsmolinjen for delstrekning 4 av prosjektet, bestemte 
Samferdselsdepartementet at det skal «legges vekt på å finne relevante avbøtende og 
kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og 
jordvern/jordbruk». Kompenserende tiltak for naturmangfold (økologisk 
kompensasjon) vil erstatte tapte naturverdier. Erstatningsarealene sikres gjennom 
en verneplan. Fylkesmannen melder nå oppstart av verneprosess for mulige 
erstatningsarealer. Omfanget av økologisk kompensasjon, herunder hvor store 
arealer som skal vernes, vil bli besluttet av regjeringen. Arealene det nå meldes 
oppstart for er aktuelle å utrede for vern som erstatningsareal. Vi ønsker 
synspunkter fra grunneiere, organisasjoner og andre interesserte. Det vil bli holdt et 
åpent møte om dette tirsdag, 9. januar 2018 på General hotell, Helgelandsmoen, kl. 
18. Vi ønsker alle velkommen.  

 
BAKGRUNN 

Regjeringen vedtok i august 2015 å bygge Ringeriksbanen og ny E16 mellom Sandvika og 
Hønefoss. Tiltakshaver er Fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 (Fellesprosjektet). 
Traseen med en fire felts motorvei og to spors jernbane beslaglegger et rundt 130 meter bredt 
belte i et landskap med store verdier knyttet til blant annet bebyggelse, natur, jordbruk og 
kulturminner. Da traseen ble vedtatt, ble det bestemt at det skal «legges vekt på å finne 
relevante avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring 
og jordvern/jordbruk», jfr. brev fra Samferdselsdepartementet 28.4.16. Kompenserende tiltak 
vil være sikring av nye arealer gjennom vern (erstatningsarealer).   
 
Om verneprosessen 

En verneprosess med hjemmel i lov om naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal 
legge til rette for medvirkning. Den starter med en kunngjøring om oppstart av 
verneprosess («oppstartsmelding», dette brevet) som viser en oversikt over de områdene 
som kan være aktuelle for vern. Alle kan komme med innspill til oppstartsmeldingen. 
Fylkesmannen behandler innkomne innspill, som blir en del av grunnlaget for et forslag til 
verneplan. En verneplan har konkrete forslag til avgrensing og vernebestemmelser og kan 
inneholder ulike alternativer til vern. Den sendes på høring til alle berørte grunneiere og 
relevante parter. Merknadene til høringen blir vurdert før Fylkesmannen sender sitt 
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endelige forslag til verneplan til Miljødirektoratet. Saken behandles så i Miljødirektoratet 
og Klima- og miljødepartementet, før den behandles i regjering og vedtas ved kongelig 
resolusjon.  

 
Arealene det nå meldes oppstart for baserer seg på naturfaglige kartlegginger og metodisk 
arbeid gjort i 20161. For å sikre god nok kunnskap om mulige erstatningsarealer har 
kartleggingen omfattet mange forskjellige typer natur og områder. Siden da har noen 
arealer blitt tatt ut fra den opprinnelige kartleggingslisten av hensyn til jordvern. Trolig vil 
ikke alle arealene som det nå meldes oppstart på inngå i høringsforslaget til verneplanen 
som utarbeides i løpet av senvinter/ våren. Dialogmøter med grunneiere i de aktuelle 
områdene er påbegynt, men det er ikke gjennomført møter med alle ennå. Samtidig pågår 
arbeidet med å avklare tapet av natur og behovet for kompensasjon fra Fellesprosjektets 
side. Det er derfor usikkert hvor stort areal og hvilke konkrete områder det er aktuelt å 
verne. Klima- og miljødepartementet har gitt oppdrag om å starte verneprosessen for 
aktuelle områder nå, for å unngå å forsinke arbeidet med reguleringsplanen for vei/bane.  

 
Forhold mellom verneprosess og planprosessen for Ringeriksbanen/ E16  

Fellesprosjektet utarbeider en kompensasjonsplan som bidrar til kunnskapsgrunnlaget for 
verneprosessen, og den skal sendes på høring sammen med reguleringsplanen våren 2018. 
Klima- og miljødepartementet har bestemt at grenseendring av naturreservatet Synneren og 
nytt vern som følge av økologisk kompensasjon skal kunne sluttbehandles samtidig med 
reguleringsplanen. Derfor må verneplanprosessen følge planprosessen til Ringeriksbanen/ 
E16 slik at et samtidig vedtak av reguleringsplan og endelig verneplan er mulig. Forslag til 
verneplan som Fylkesmannen utarbeider vil så langt som mulig bygge på 
kompensasjonsplanens faglige grunnlag. Videre må det tas forbehold om at det kan komme 
nye arealer til i verneplanarbeidet, dersom det viser seg at de foreliggende arealer ikke 
møter kravene for økologisk kompensasjon. Nye arealer vil i så fall måtte finnes lengre 
unna enn det som er vurdert per i dag. Hvis det er behov for flere arealer til vern må det 
sendes ny oppstartsmelding for disse arealene, jf. naturmangfoldloven § 42.  

  
 
GRUNNLAGET FOR VERN 

Hva er økologisk kompensasjon? 
Kompenserende tiltak for naturmangfold (økologisk kompensasjon) skal fysisk erstatte tap 
av verdifull natur. Økologisk kompensasjon er siste utvei for å motvirke gjenværende 
negativ påvirkning fra naturinngrep etter at man har gjort det som er mulig for å unngå, 
avbøte og restaurere påvirkete naturområder. Kompensasjon omfatter vanligvis vern av 
nye arealer eller nydanning av verdifulle naturtyper. Økologisk kompensasjon er relativt 
nytt i Norge.  

 
Kompensasjonsplan 

Tiltakshaver, altså Fellesprosjektet Ringeriksbanen/ E16, har ansvar for å utarbeide en 
kompensasjonsplan. Denne kompensasjonsplanen tar utgangspunkt i prosjektets 
konsekvensutredning som redegjør for hvilke konsekvenser samferdselsprosjektet har 
generelt og for de utvalgte naturverdiene langs traseen. Tap av naturverdier som ikke kan 

                                                 
1 Arbeidet ble oppsummert og offentligjort som FRE rapport FRE-00-A-25370 «Potensielle arealer for 
økologisk kompensasjon» og kan lastes ned fra Bane NORs prosjektside. 
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forhindres må kompenseres fysisk gjennom vern av egnede erstatningsarealer. Der det er 
ikke verdifull natur fra før kan reetablering eller nydanning av, for eksempel, ny våtmark, 
være aktuelt. Det rettes spesielt oppmerksomhet mot konsekvensene av tiltaket for 
landskapsøkologien, det vil si hvordan et slikt inngrep påvirker økologiske sammenhenger 
og funksjoner utover de arealene som blir direkte bygd ned av prosjektet. Siden 
samferdselstiltaket er lagt i en helt ny trasé er det viktig å vurdere dens påvirkning i et 
større landskapsrom for å sikre at barrierevirkninger kan bli minimert og kompensert. Når 
Fellesprosjektets kompensasjonsplan er kommet lenger, vil det være tydeligere hvordan 
samferdselstiltaket vil påvirke verdifull natur, og hva som konkret må til for å kompensere 
for dette.  

 
Viktige naturverdier som påvirkes av Ringeriksbanen 

Våtmark og elveslette: Storelva består av et opprinnelig meandrerende elveløp og et aktivt 
elvedelta som i liten grad er påvirket av tekniske inngrep. Elveslettelandskapet til Storelva 
er unikt for Sør-Norge med store intakte kroksjøer i ulike suksesjonsstadier og et relativt 
intakt utløpsdelta. Naturtypen kroksjø, meandere og flomløp er naturtyper klassifisert som 
sterkt truet på rødlista for naturtyper. I tillegg er området levested for en rekke sjeldne 
plante- og dyrearter.  

 
Naturreservater og Ramsar områder: Det er opprettet fem våtmarksreservater i Nordre 
Tyrifjorden våtmarkssystem, og disse ble i 1996 innmeldt til Ramsarkonvensjonen og 
godkjent som internasjonalt viktig våtmarksområde. Videre er det foreslått utvidelse og 
sammenbinding av reservatene ved vern av Storelva og Nordre Tyrifjorden. Ved Kroksund 
er det et område med viktig funksjon for overvintrende vannfugl og verdi for både 
hekkende vannfugl og rastende fugl på høst- og vårtrekket. Traseen for vei og bane skjærer 
gjennom begge disse våtmarksområdene. 

 
Kalknatur og truede arter: Langs traseen for vei og bane er det i tillegg til våtmark store 
verdier knyttet til blant annet kalknatur og truede arter av planter og dyr. I arbeidet med 
økologisk kompensasjon har det derfor vært viktig å kartlegge og vurdere naturtyper og 
arter, og påvirkning på disse verdiene vil også bli vurdert for kompensasjon.  

 
 
 
VURDERING AV POTENSIELLE KOMPENSASJONSAREALER 

De fleste av arealene det nå meldes oppstart for ligger på Storelvas elveslette i tilknytning til 
allerede vernede eller foreslått vernede områder. De består av våtmarksområder og kantsoner 
med ulike typer skog langs Storelva og dens kroksjøer og evjer, samt Loreåsen ved 
Steinsvika. I denne oppstartsmeldingen er det tatt med noe dyrka mark med tanke på mulig 
restaurering med dammer og eventuelt beitedyr.  
 
Denne oppstartsmeldingen omfatter ikke alle arealene som ble kartlagt i 2016. En del av 
de større områdene med fulldyrka mark er tatt ut for å redusere konflikten med jordvern. 
Dette gjelder dyrka mark på Odden, Gomserud, Mælingen vest og øst, Frokøya og 
Averøya. Flere områder kan bli tatt ut av verneplanen helt eller delvis når forslag til 
verneplan sendes på høring.  
 
Vedlagte kart viser hvilke arealer det meldes oppstart av verneplan for. Områdenummer 
er hentet fra kartleggingsrapporten til Fellesprosjektet.  



Side 4 av 5 
 
 
Liste over arealer:  

2 Sandbakken (15 daa)  Bratt skogkledd sandskrent dannet av elvas graving 
3 Odden I (64 daa)  Skog inntil Synneren naturreservat 
4 Odden II (7 daa)  Smal kantsone mot Synneren 
5 Hengslet (44 daa)  Dyrket mark ved innløpet til Synneren 
6 Indre Synneren (12 daa) Flomutsatt oppdyrket mark 
8 Mælingen sør (58 daa) Løvdominert skog med viktige naturverdier 
9 Mælingen vest (2 daa)  Smal kantsone mot Synneren 
10 Mælingen øst (4 daa)  Smal kantsone mot Storelvas elvesving 
11 Prestmoskrenten (33 daa) Bratt skogkledd sandskrent dannet av elvas graving 
12 Busund (122 daa)  Våtmark og elvenær skog ved Storelva 
13a Busund sandtak (41 daa) Viktige verdier knyttet til insektliv 
13b Busund nord (53 daa)  Verdifull gammel skog 
14 Sandsetertjern (7 daa)  Tjern, våtmark omgitt av dyrka mark 
15 Juveren vest (37 daa)  Dyrka mark 
17 Lamoen øst (34 daa)  Skog nær Motjern i Lamyra naturreservat 
18 Berger-Bergerhaugen (96 daa) Verdifull kalkskog 
19 Mosmyra (111 daa)  Rik myr, gjengrodd kroksjø 
20 Helgelandsmoen (833 daa) Skog og våtmark (bare deler av arealet er aktuelt) 
21 Domholtevja nord (63 daa)  Våtmark, evje 
22 Helvetesmyra (100 daa) Rik sumpskog, gjengrodd elvesving 
23 Domholtevja sør (15 daa) Våtmark og flomutsatt eng 
26   Mælingen sørøst (10 daa) Dyrket mark 
27   Loreåsen (144 daa)  Kalkskog 

 
 
Verneform 

For å kompensere for tap av verdifulle areal og oppsplitting av våtmarksområdene foreslås 
det å verne nye områder. Noen av disse er våtmarksarealer med viktige naturverdier. Andre 
er kantsoner eller arealer som sikrer trekk- og ferdselsruter og skaper buffer og beskyttelse 
mot vei/bane eller mot andre områder med forstyrrelser. Disse arealene er ikke 
nødvendigvis våtmark, men de er med på å binde sammen våtmarksarealer og øke 
variasjonen og dermed sikre et rikere biologisk mangfold. I noen av områdene kan det 
være aktuelt å skape ny våtmark ved for eksempel å lage dammer eller evjer.  

 
Det er trolig naturreservat som er den mest aktuelle verneformen. I et naturreservat er hele 
økosystemet med plante- og dyreliv fredet. Det vil være forbud mot for eksempel 
motorferdsel, hogst og nye inngrep i området. Vedlikehold av eksisterende bygninger eller 
anlegg er normalt tillatt. Bruk av området til beite eller friluftsliv er tillatt. Naturreservat er 
den strengeste verneformen vi har. Andre aktuelle verneformer kan være 
biotopvernområde som kan brukes for å sikre leveområdet for en eller flere bestemte arter, 
eller landskapsvernområde som skal sikre landskapet. Begge er en noe mildere verneform 
som i så fall kan medføre behov for vern av større arealer for å sikre stor nok effekt. 
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PROSESSEN VIDERE 

Merknader til oppstartsmeldingen og invitasjon til åpent møte 
Vi vil gjerne ha synspunkter på oppstartsmeldingen. Det kan være merknader til 
avgrensning eller opplysninger om bruk og interesser innenfor vurderingsområdet. Hvem 
som helst kan komme med merknader. I forbindelse med oppstart av verneplanarbeidet 
inviterer vi til et åpent møte tirsdag den 9. januar 2018, kl 18, på General hotell, 
Helgelandsmoen, hvor alle interesserte er velkommen. 

 
Fristen for merknader er 15. januar 2018.  

 
Merknader sendes Fylkesmannen pr post eller e-post. 
Postadresse:  Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen  
E-post:  fmbupost@fylkesmannen.no 

 

Utarbeidelse av forslag til verneplan 
Prosessen følger vanlig prosess for verneplan som beskrevet innledningsvis. Fylkesmannen 
vil gjennomgå alle innspill som kommer til oppstartsmeldingen (dette brevet) og utarbeider 
et konkret verneforslag med utkast til vernebestemmelser og grenser. Høringen av dette 
konkrete verneforslaget vil bli sendt ut til alle berørte parter samtidig med høring på 
reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 våren 2018.  

 
Mer informasjon finner du på Fylkesmannens nettside: www.fylkesmannen.no/buskerud 
(Høringer/ Kunngjøringer) 
 
Har dere spørsmål så ta kontakt med Miriam Geitz (fmbumge@fylkesmannen.no, tlf 32 26 67 
34) eller Eldfrid Engen (fmbueen@fylkesmannen.no, tlf 32 26 68 09).  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gunhild Dalaker Tuseth 
avdelingsdirektør 
 

  Miriam Geitz 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16    
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM 
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1 Oversiktskart oppstartsmelding ØK 
2 adresseliste_oppstartsmelding 
 

http://www.fylkesmannen.no/buskerud

	Ringeriksbanen og ny E16 som planlegges bygd mellom Sandvika/ Høgkastet og Hønefoss skjærer gjennom et rikt kultur- og naturlandskap.  Sammen med valget av Helgelandsmolinjen for delstrekning 4 av prosjektet, bestemte Samferdselsdepartementet at det s...

