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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune tar i mot tilbudet om å overta forvaltningsansvar for verneområder som i dag
forvaltes av fylkesmannen. Det settes vilkår om overføring av midler tilsvarende besparelsen
fylkesmannen får ved å miste oppgaven.

Bakgrunn for saken:
Miljødirektoratet har oversendt tilbud til kommunene om å overta forvaltningsansvar for
verneområder som i dag forvaltes av Fylkesmannen.
Tilbudet gjelder kun verneområder som i sin helhet ligger innenfor den respektive kommunes
grense og som pr. i dag ikke forvaltes av verneområdestyrer. Tilbudet gjelder overtagelse av
alle eller ingen av de områdene tilbudet gjelder. Kommunen kan altså ikke velge å overta
forvaltningsmyndighet for bare noen av områdene.

Saksutredning:
Verneområder i Søgne kommune
Det er 10 naturreservater i Søgne kommune. Tre av disse er sjøfuglreservater og inngår ikke i
tilbudet. Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde inngår heller ikke i tilbudet da det forvaltes av
et verneområdestyre.
De sju naturreservatene som inngår i tilbudet, er alle på fastlandet. Verneformålet for disse er
hhv naturtyper/vegetasjonstyper/artsforekomster.
De sju naturreservatene er:
 Småtjønna naturreservat - artsforekomst (storak)
 Lunde naturreservat - edellauvskog
 Lyngbudalen naturreservat - barlindforekomst
 Lohnetjønn naturreservat- våtmarksområde
 Store Øygarden naturreservat- edellauvskog
 Låveheia naturreservat - edellauvskog
 Torjusheia naturreservat – rikt og variert skogområde

Naturreservat er den strengeste form for områdevern og strengere enn eksempelvis
nasjonalpark og landskapsvernområde. Hvert naturreservat har sin egen verneforskrift hjemlet
i Naturmangfoldloven.
Påregnelige oppgaver for kommunen som følge av å overta forvaltningsansvaret vil være:
Behandle søknader om dispensasjon fra vernebestemmelsene.
Omfanget av slike saker er formentlig få. I 2014 behandlet fylkesmannen søknad om å
arrangere idrettsarrangement i Torjusheia Naturreservat (Søgne morothon) I tillegg behandlet
de en sak som gjaldt korrigering av vernegrensa for Lunde naturreservat.
Tilsyn med naturtilstanden i naturreservatene.
Det fremgår av skrivet fra MD at kommunen kan bestille tjenester av Statens Naturoppsyn
innen registrering, dokumentasjon og evt. også til skjøtsel. Disse tjenestene er gratis for
kommunen. En praktisk tilnærming kan være å be om et tilsyn i de ulike naturreservatene,
eksempelvis en gang pr år.
Skjøtselsplaner/forvaltningsplaner
Det foreligger i liten grad skjøtselsplaner/forvaltningsplaner for naturreservatene. Behovet er
imidlertid ikke prekært. Poenget med de fleste naturreservater er at naturen skal gå sin gang
og skal i utgangspunktet ikke være skjøtselskrevende. All vegetasjon, herunder døde busker
og trær er fredet. Skjøtsel kan likevel være aktuelt, ikke minst pga. utbredelse av fremmede
og uønskede (svartelista) arter.
Et initiativ til skjøtselsplan må tas når tilsyn kan dokumentere at det er behov for det. Slike
planer blir i all hovedsak utarbeidet av konsulentfirmaer da det krever kompetanse utover det
en kommune normalt besitter. Kommunen bør ha en bevisst holdning til at finansiering av slikt
må skje gjennom vanlige søknadsrutiner til Miljødirektoratet.
Ut fra påregnelige oppgaver og omfang av disse, mener fagleder miljø og landbruk at
arealenheten har den nødvendige kapasitet og kompetanse til å påta seg
forvaltningsansvaret.
Økonomi
I skrivet fra MD fremgår det ikke opplysninger om overføring av midler ved å overta
forvaltningsmyndigheten. Et rimelig krav vil være å forutsette midler tilsvarende besparelsen
fylkesmannen får ved å miste oppgaven. For å holde kostnadene nede bør utgifter til ev
utarbeidelse av planer, skjøtsel etc. dekkes av direkte tildeling fra MD gjennom de fastsatte
søknadsprosedyrer.
Fagleder miljø og landbruk er positiv til å overta forvaltningsansvaret for de aktuelle
naturreservatene og mener det er forsvarlig både av kapasitet og kompetansehensyn. Det bør
imidlertid stilles vilkår om overføring av midler tilsvarende besparelsen fylkesmannen får ved å
miste oppgaven. Det påpekes at det som en sikkerhetsventil er gitt adgang til at kommunen
kan si fra seg ansvaret som forvaltningsmyndighet.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader.
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Miljødirektoratet
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Forvaltningsplan
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Dispensasjon
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fra verneforskriften

Kommunene har myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon i henhold til den enkelte
verneforskrift

eller naturmangfoldloven

dispensasjonsbestemmelser
Naturmangfoldloven
dispensasjon

§ 48 er en generell

dersom vilkårene

Kopi av alle vedtak
naturoppsyn

som setter

som treffes

og Mi ljødirektoratet.

â 48. Verneforskriftene
rammer

for hvilke

dispensasjonsbestemmelse

i bestemmelsen
av kommunen
I tillegg

har egne

dispensasjoner

som kan gis.

som åpner for å gi

er oppfylt.
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registreresi

Statens

Miljøvedtaksregisteret.
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Miljødirektoratet

er Klageinstans for vedtak som treffes av kommunen som

forvaltningsmyndighet.
I dispensasjonssaker hvor kommunale instanser selv stàr som søker/tiltakshaver,

skal

Fylkesmannen behandle saken som førsteinstans.
-

Merking og informasjon
Fylkesmannen har ansvar for gjennomføring
Kommunen skal som forvaltningsmyndighet
informasjonstiltak.
rettighetshavere,

o

Brudd

av nødvendig grensemerking

av verneomrâdene.

vurdere behovet for særskilte

Kommunen har også ansvar for kontakt med grunneiere,
brukere, aktuelle

lag og organisasjoner mv.

på verneforskriften

Selv om SNO er etablert

som kontrollmyndighet

i verneområdene,

har kommunen som

forvaltningsmyndighet likevel et selvstendig ansvar for å påse at brudd på reglene i
verneforskriften

som kommunen får kjennskap til, blir anmeldt til politiet,

til Fylkesmannen og Miljødirektoratet
anmeldelse

for eventuelle

administrative

skal sendes til Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Fylkesmannen har delegert myndighet etter naturmangfoldlovens
sanksjoner.

eller rapportert

sanksjoner. Kopi av

Kommunen må derfor ha dialog med fylkesmannen

kap. IX om hàndheving og

om oppfølging av ulovlige

forhold i verneområdene.
-

Rapportering

om forvaltning

Kommunen har ansvar for à rapportere
Fylkesmannen.

Rapportering

Dersom forutsetningene
kommunen å informere

Særlig om naturoppsyn

for delegering av forvaltningsmyndighet

miljlowerket

For ivaretakelse
skjøtselsarbeid
arbeidet

endres vesentlig,

ansvaret for tilsynet med verneområdene.

ansvar for forebygging av miljøkriminalitet

blir overholdt,

jf. naturoppsynsloven

og veiledning om regelverket
av verneformàlet

til

plikter

i verneområder

statlig myndighet med lovbestemt
reglenei

av verneområdene

frister.

Fylkesmannen.

Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede

for informasjon

om forvaltningen

skal skje etter fastsatte

§§ 1 og 2. I tillegg har SNO et ansvar

og bruken av verneområdene.

kan kommunen bestille registrerings-,

av SNO. SNO vil prioritere

SNO er

og kontroll med at

dokumentasjons-

og

slike oppgaver innen rammen av sine ressurser, og

som utføres vil være gratis for kommunen.
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Frist for tilbakemelding
Kommuner

som ønsker delegert

I tilbakemeldingen
kompetanse

forvaltningsmyndighet,

ber vi om at kommunen

kommunen

Frist for tilbakemelding

har for å overta
er 1. april

konkret

må gi tilbakemelding
omtaler

forvaltningsansvaret

og vurderer

til Miljødirektoratet.

hvilken kapasitet

og

for verneområdene.

2015.

Hilsen
Miljødírektoratet

Dette

dokumentet

er elektronisk

godkjent

og har derfor

Berit Lein

Knut Fossum

Direktør naturavdelingen

seksjonsleder

ingen signatur

Vedlegg:
Oversikt

over Verneomràder
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er gitt tilbud

om

forvaltningsmyndighet
Kopi til:
Alle Fylkesmenn
Klima- og miljødepartementet
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