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Kommunal involvering og supplerende vern
Fylkesmannen viser til brev av 12. april 2019 fra regionstyret i Valdres v/regionrådsleder Klosbøle om
prosessen med supplerende vern. Regionstyret reagerer på manglende informasjon og involvering i
arbeidet med supplerende vern og ber om et dialogmøte med Fylkesmannen og at Fylkesmannen
bistår Valdres med et møte på ministernivå om dette.
Bakgrunn
Dere viser i brevet til prosessen med supplerende vern, herunder fase 1 og 2. Stortinget har
gjennom behandlingen av Meld. St. 14 (2015-2016) «Natur for livet» sluttet seg til at det skal
gjennomføres et begrenset supplerende vern. Klima- og miljødepartementet (KLD) har bedt
Miljødirektoratet om å utarbeide en oversikt over aktuelle områder for supplerende vern basert på
innspill fra fylkesmennene, kalt fase 1. I tråd med dette fikk fylkesmennene brev med oppdrag om å
identifisere områder med etterspurte naturfaglige kvaliteter innen 1. februar 2019. På bakgrunn av
fylkesmennenes innspill, vil Miljødirektoratet innen 1. mai oversende sitt forslag til Klima- og
miljødepartementet. Departementet vil deretter vurdere i hvilke områder det så skal startes
verneplanprosesser, kalt fase 2. Dette vil da på vanlig måte skje etter reglene i naturmangfoldloven,
forvaltningsloven og utredningsinstruksen. Dette innebærer blant annet bred medvirkning fra alle
som blir berørt av et eventuelt framtidig verneområde. Arbeidet er altså lagt opp slik at utvelgingen
av hvilke områder en skal gå videre med i de enkelte fylkene avgjøres etter en samlet nasjonal
vurdering.
Informasjon og møter
Vår identifisering av områder er altså basert på rent naturfaglige kvaliteter, og er å betrakte som en
brutto-liste. I den innledende delen av arbeidet var det ikke lagt opp til noen involvering av
kommunene. På grunn av sakens omfang valgte vi å gjennomføre egne Skype-møter med politisk
ledelse og administrasjon i de mest berørte kommunene i Hedmark og Oppland, rett etter vår
oversendelse til Miljødirektoratet. I møtene har vi orientert om formålet med oppdraget og hvilke
områder vi har spilt inn til Miljødirektoratet. I tillegg har Fylkesmannen deltatt på bl.a. flere
kommunestyremøter for å orientere om oppdraget, samt også et åpent møte på Vaset den 24. april.
Vi ser at arbeidet med supplerende vern har fått mye negativ oppmerksomhet, og flere av
kommunene ved ordfører uttrykker stor skepsis til oppdraget. Særlig dreier kritikken seg mot
hvordan prosessen er lagt opp, og at kommunene ikke har blitt involvert i arbeidet.
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Fylkesmannen mener at de mange tilbakemeldingene må tas på alvor, og vi har derfor bedt om et
møte med statsråden i Klima- og miljødepartementet for å gi en nærmere redegjørelse og innspill på
hvordan prosessen kan legges opp videre. KLD v/statssekretær har berammet et møte om dette den
23. mai. Vi ønsker deltagelse fra ordførere i møtet, men det er foreløpig ikke avklart i detalj hvem
som inviteres.

Med hilsen
Vebjørn Knarrum (e.f.)
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Jørn Karlsen
fagdirektør

