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Innspill til oppstart av frivillig vern av skog i tre områder i Aust-

Agder, Åmli og Valle kommuner 

 

Bakgrunn 

Fylkesmannen i Aust-Agder har sendt ut melding om oppstart av vern av tre naturreservater i Aust-

Agder, og FNF Agder har følgende innspill; 

 

Generelt 

FNF Agder mener at vern av skog er et godt virkemiddel for å sikre det biologiske mangfoldet, og 

ønsker et frivillig vern velkommen. Innenfor de foreslåtte naturreservatene finner vi også myr. Myr er 

et viktig lager for karbon, metan og lystgass. De virker flomdempende og vannrensende. Myr er også 

viktig for det biologiske mangfoldet, men det er bare en liten del av norske myrer er vernet. Kanskje 

man også kan se på muligheten for å inkludere vern av mest mulig myr i forbindelse med denne 

runden av skogvern?  

 

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern vi har i Norge, og det kan gi både positive 

og negative konsekvenser for friluftsliv. Vi vil gjerne medvirke i utformingen av verneforskriftene, slik 

at de kan utformes på en måte som gir minst mulig konflikter mellom natur- og friluftsinteresser. 

 

Stuvåna naturreservat, Åmli kommune 

Det kommer ikke fram av oppstartmeldinga hvilke naturtyper som gjør dette området verneverdig. 

Vernet i dette området bør ikke være til hinder for utøvelse av jakt og friluftsaktivitet, dersom det 

ikke skulle være helt spesielle grunner. 

 

 

Eikelidalen naturreservat, Åmli kommune 

Det kommer ikke fram av oppstartmeldinga hvilke naturtyper som gjør dette området verneverdig. 

Vernet i dette området bør ikke være til hinder for utøvelse av jakt og friluftsaktivitet, dersom det 

ikke skulle være helt spesielle grunner. 
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Ljosådalen naturreservat, Valle kommune 

Det kommer ikke fram av oppstartmeldinga hvilke naturtyper som gjør dette området verneverdig. 

 

Ljosådalen er et område med store friluftsinteresser. Her er jakt en viktig aktivitet. Ljosådalen er også 

et viktig turområde, og det finnes flere turstier her. Vernet i dette området bør ikke være til hinder 

for utøvelse av jakt og normal friluftsaktivitet. 

 

 

 

 
Camilla Moseid 

Koordinator i FNF Agder 

Tilsluttede organisasjoner: 

 Agder botaniske forening 

 Aust-Agder Turistforening 

 Naturvernforbundet Vest-Agder 

 Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder 

 Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen 

 


