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Høring av forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og 
verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16 
 
 
 
Fylkesmannen sender forslag om grenseendring for Synneren naturreservat og 
verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16 på offentlig høring. 
Verneforslagene ligger i Ringerike og Hole kommuner og omfatter hovedsakelig 
våtmark og skogsarealer. Alle kan komme med merknader til forslaget innen 28. juni 
2018. Det holdes et åpent møte onsdag 23. mai kl. 19 på General hotell, Helgelandsmoen. 
 
 
Fylkesmannen sender med dette på høring forslag om grenseendring for Synneren 
naturreservat som følge av planarbeidet for Ringeriksbanen og E16. Samtidig sendes forslag 
til verneplan økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16 på høring. Oppstart av 
verneprosessen ble kunngjort med brev til grunneiere og høringsinstanser 7. desember 2017. 
Oppsummering av merknadene til oppstartsmeldingen og Fylkesmannens vurderinger er 
ligger som vedlegg til høringsdokumentet. Noen arealer er tatt ut av verneplanen etter 
oppstartsmelding, dette er i hovedsak dyrkede arealer som er tatt ut av jordvernhensyn. 
 
Dette brevet sendes til grunneiere for arealer i verneforslaget og til grunneiere for arealer som 
er tatt ut etter oppstartsmeldingen. Videre sendes det til aktuelle offentlige etater og 
organisasjoner. Formålet med høringen er å sikre medvirkning og få synspunkter og 
merknader til verneforslaget. 
 
 

Høring på grenseendring for Synneren naturreservat 

Forslaget til grensendring av Synneren naturreservat er på 2,7 dekar. Arealet foreslås tatt ut av 
reservatet siden det vil bli bygget ned når Ringeriksbanen og E16 blir bygget. Arealet består 
av en liten evje med kantsone i det nordøstre hjørnet av Synneren naturreservat. 
 
 

Høring på verneforslag økologisk kompensasjon 

Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av 19 delområder på til sammen 1 016 dekar 
for økologisk kompensasjon. To områder foreslås vernet som egne naturreservater. Dette 
gjelder to åser med kalkskog. De resterende arealene foreslås inkludert i det tidligere 
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foreslåtte verneområdet Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Dette er 
våtmarkområder og våtmarkstilknyttede arealer med viktig verdi for Storelvas elveslette. 
 

Disse arealene foreslås vernet: 

Områdenavn 
arealstørrelse 
(dekar) Verneverdi 

Bergerhaugen 60,6 Verdifull kalkskog 

Busund sandtak 22,2 Viktige verdier knyttet til insektliv 

Busundevja 122,7 Våtmark og elvenær skog ved Storelva 

Domholtevja 61,6 Våtmark, evje og flomutsatt eng 

Gomserud 18,3 Evje, flommark langs Storelva 

Helgelandsmoen 184,2 Skog, verdifull blandingsskog 

Helvetesmyra 92,7 Rik sumpskog, gjengrodd elvesving 

Indre Synneren 17,2 Flomutsatt oppdyrket mark og kantsone mot vei 

Loreåsen 146,7 Kalkskog 

Mosmyra 95,1 Rik myr, gjengrodd kroksjø 

Nordre Busund 57,7 Verdifull gammel skog 

Odden 26,2 Skog inntil Synneren naturreservat 

Prestemoskrenten 32,7 
Bratt skogkledd sandskrent dannet av elvas 
graving 

Sandbakken 17 
Bratt skogkledd sandskrent dannet av elvas 
graving 

Sandsetertjernet 8,4 Tjern, våtmark omgitt av dyrka mark 

Søndre Mælingen 45,9 Løvdominert skog med viktige naturverdier 

Vestre Juveren 2 Innløp/kanal inn til Juveren 

Østre og vestre Mælingen 4,5 Smale kantsoner mot Synneren og mot Storelva 

Totalt 1015,7   

 

Verneforslaget omfatter et større areal enn Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 
anbefaler i sin plan for økologisk kompensasjon. Dette skyldes at Fylkesmannen har lagt 
større vekt på landskapsøkologi og inngrepets indirekte påvirkninger på den svært verdifulle 
våtmarken langs Storelva og i Kroksund. Fylkesmannens utgangspunkt for vurdering av 
kompensasjonsbehovet er Fellesprosjektets konsekvensutredning og føringer gitt av Klima- 
og miljødepartementet, samt prinsipper for økologisk kompensasjon. 
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Høringsprosessen 

Områdene foreslås vernet som naturreservat i medhold av lov av 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Formålet er at områdene skal 
bevares med sitt biologiske mangfold av arter, naturtyper og økosystemer. På noen av 
arealene vil det være behov for restaurering / skjøtseletiltak for å skape eller sikre 
naturverdiene.  

Berørte grunneierne får papirutgave av høringsdokumentet tilsendt. 
 
Andre kan laste ned høringsdokumentene fra Fylkesmannens hjemmeside 
www.fylkesmannen.no/Buskerud under Høringer/kunngjøringer. De som ønsker papirkopi 
tilsendt kan ta kontakt med Fylkesmannen.  
 
Verneplanen omfatter følgende dokument: 

 Høringsforslag med bl.a. beskrivelse av bakgrunn og rammer for verneforslaget, samt 
beskrivelse av de enkelte delområdene og forslag til vernebestemmelser (forskrift).  

 Oversiktskart økologisk kompensasjon 
 Kart for grenseendring i Synneren naturreservat som følge av Ringeriksbanen/ E16 
 Kart over de tre verneforslagene som følge av økologisk kompensasjon (Loreåsen, 

Bergerhaugen og Nordre Tyrifjorden og Storelva med forslag til utvidelse).  
 
Fylkesmannen ønsker spesielt synspunkter på: 

 Naturverdier i området 
 Eventuelle konflikter med andre interesser. Vi ber om at eventuelle konflikter 

beskrives konkret, og hvilke endringer som vil være nødvendig for å løse konflikten. 
 Avgrensning 
 Forskrifter 
 Eventuelle feil i høringsforslaget eller i adresselistene, herunder berørte gnr/bnr 

 
 

Videre saksbehandling 

Når høringsfristen er ute vil Fylkesmannen vurdere uttalelsene og eventuelt gjøre endringer i 
verneforslaget. Fylkesmannen sender deretter sin tilrådning til Miljødirektoratet, som også 
vurderer forslagene og sender det videre til Klima- og miljødepartementet (KLD). Der vil 
verneforslaget bli vurdert i forhold til endelig statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen /E16, 
og bli drøftet og avklart med andre berørte departement. KLD legger deretter forslag om vern 
frem for statsråd. Vedtak om vern gjøres av Kongen i statsråd som kongelig resolusjon. Etter 
vernevedtak vil grunneiere og høringsinstanser bli underrettet ved brev om vedtaket om om 
prosedyren for erstatning. Fylkesmannen vil sørge for at naturreservatene blir skiltet og 
merket. 
 
 

http://www.fylkesmannen.no/Buskerud
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Merknader og møte om høringen 

Uttalelser til verneforslaget kan sendes til Fylkesmannen innen 28. juni 2018. 
Høringsuttalelser sendes på e-post til fmbupost@fylkesmannen.no eller i brev til 
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen. Det vil lette arbeidet med 
høringen om flest mulig av uttalelsene sendes elektronisk, og gjerne så raskt som mulig. 
 
Alle er velkomne til et åpent møte onsdag 23. mai kl. 19 på General hotell, 
Helgelandsmoen. 
 
Dette brevet sendes til grunneiere og andre aktuelle høringsinstanser, jamfør adresseliste. Vi 
ber om at dere sjekker adresselista og melder fra om eventuelle feil eller mangler. Vi ber om 
at organisasjonene videresender til eventuelle lokallag som har interesse i saken, eller avgir 
samlet uttalelse fra organisasjonen. 
 
Ved spørsmål ta kontakt med Miriam Geitz (fmbumge@fylkesmannen.no / 32 26 67 34) eller 
Eldfrid Engen (fmbueen@fylkesmannen.no / 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 Torgarden 7485 TRONDHEIM 
 
Vedlegg: adresseliste 
Vedlegg bare til grunneiere: 

- Høringsdokument 
- Kart, 5 stk 
- Vedlegg 1 Merknader til oppstartsmelding 
- Vedlegg 2 Fylkesmannens vurdering av kompensasjonsbehov 
- Faktaark om verneprosess økologisk kompensasjon 
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