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Miljøverndepartementet                                              KGL. RESOLUSJON 
Miljøvernminister: Helen Bjørnøy                                                    Ref.nr.: 
                                                                                                           Saksnr.: 
                                                                                                           Dato:  

 
 
VERNEPLAN FOR HOVEDØYA I OSLO KOMMUNE, OSLO 
FYLKE 
 
 

1. Forslag 
Miljøverndepartementet (MD) legger med dette frem sin tilråding om Verneplan 
for Hovedøya i Oslo kommune, Oslo fylke. Verneplanen utgjør et areal på 0,71 
km2. Oslo kommune er grunneier. 
 
Tilrådingen omfatter forslag om opprettelse av: 

- Hovedøya landskapsvernområde med plantelivsfredning (ca. 0,49 km2 
hvorav ca. 0,21 km2 er landareal. Plantelivsfredningen omfatter ca. 0,1 km2   

- Østre Hovedøya naturreservat (ca. 0,16 km2). 
- Vestre Hovedøya naturreservat (ca. 0,06 km2). 

 

2. Hjemmelsgrunnlag 
Hovedøya har et vakkert og egenartet natur- og kulturlandskap. På denne 
bakgrunn foreslås størstedelen av arealet vernet som landskapsvernområde i 
medhold av naturvernloven § 5. Deler av det foreslåtte landskapsvernområdet har 
spesielt stor betydning for sjeldne plantearter og -samfunn, og for dette arealet 
foreslås plantelivsfredning i medhold av naturvernloven § 13. To områder hhv. 
nordvest og sørøst på øya er relativt lite påvirket, har særpregede og artsrike 
vegetasjonssamfunn, interessante geologiske forekomster og stor vitenskaplig og 
pedagogisk betydning. På denne bakgrunn foreslås disse to områdene fredet som 
naturreservat i medhold av naturvernloven § 8. 
 

3. Verneverdier 
Verneverdiene på Hovedøya er store og svært godt dokumenterte, både når det 
gjelder natur og kulturminner. Det foreslåtte verneområdet har et vakkert, 
særegent og historisk verdifullt natur- og kulturlandskap, et rikt planteliv og 
interessante geologiske forekomster som bidrar til landskapets karakter. De 
foreslåtte naturreservatene har særpregede og artsrike vegetasjonssamfunn på 
kalkrik berggrunn, med mange sjeldne plantearter, samt interessante geologiske 
forekomster. Hovedøyas verneverdi er vurdert som nasjonal både botanisk og 
geologisk. Det vokser anslagsvis 392 plantearter på øya, hvorav minst 13 er 
oppført på Nasjonal rødliste. I tillegg er det registrert over 30 rødlistede sopparter. 
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4. Andre interesser 
I kommunedelplanen Fjordbruksplan for Oslo er Hovedøya avsatt som naturvern- 
frilufts- og bevaringsområde. 
Hovedøya har store kulturfaglige verdier. Natur- og kulturverdiene er tett 
forbundet. Den lokale behandlingen av verneforslaget har i stor grad dreid seg om 
forholdet mellom bevaring av natur- og - kulturverdiene. Fylkesmannen har på 
grunnlag av foreslåtte grenseendringer konkludert med at det ikke foreligger 
uoverensstemmelse mellom de naturfaglige og kulturvernfaglige verneformålene. 
Klosterområdet er automatisk fredet etter kulturminneloven og inngår ikke i 
forslaget. Det er også store friluftsinteresser her. Det er en småbåthavn, flere stier 
og flere badestrender på øya.  
 

5. Trusler mot verneverdiene 
I store områder er gjengroing en trussel mot verneverdiene. Dette knytter seg 
særlig til oppslag av ask på arealer med artsrike engsamfunn. I områdene som er 
mest brukt av badende er vegetasjonen utsatt for tråkkskader. Dette har innvirket 
negativt på de urterike kalktørrengene i sørøst hvor markdekket er meget skrint og 
stedvis bortslitt. 
 

6. Saksbehandling 
Med bakgrunn i forekomster av sjeldne plantearter foretok Stortinget den 6. april 
1935 en midlertidig fredning av berggrunnen, plantelivet og dyrelivet i to atskilte 
områder på øya. Ordet midlertidig ble brukt for at mulighetene skulle ligge åpne 
for en snarlig omdisponering til andre formål. 
I St.meld. nr. 68 (1980-81) Vern av norsk natur, er det lagt vekt på at det skal 
sikres et representativt utvalg av variasjonsbredden i norsk natur. Målsettingene 
om vern av norsk natur en senere videreført gjennom flere stortingsmeldinger og 
behandlinger i Stortinget.  
I følge St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets 
miljøtilstand er vern av et representativt utvalg av norsk natur for kommende 
generasjoner et nasjonalt resultatmål knyttet til bærekraftig bruk og vern av 
biologisk mangfold. Verneplanen for Hovedøya inngår som et element i dette 
arbeidet. 
Miljøverndepartementet ba i brev av 13.03.81 daværende Stadsfysikus i Oslo om 
å utarbeide et forslag til bruks- og verneplan for Hovedøya. Et forslag til vern av 
Hovedøya etter naturvernloven ble lagt frem for Oslo bystyre 16.01.91. Bystyret 
anbefalte verneforslaget. 
Fylkesmannen sendte et verneplanutkast på lokal høring i april 1995 Saken ble 
oversendt Direktoratet for naturforvaltning (DN) i oktober 2002. Fylkesmannen 
har i ettertid foreslått grensejusteringer. DN sendte planen på sentral høring i 
januar 2005. MD mottok saken i mai 2005. 
 

7. Viktige endringer under behandlingen av verneplanen 
 
Grenseendringer 
Den lokale behandlingen av verneforslaget har i stor grad dreid seg om forholdet 
mellom bevaring av naturverdiene og kulturverdiene. Klosterområdet er 
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automatisk fredet etter kulturminneloven og forvaltes av Oslo kommune, 
Byantikvaren som har fått delegert myndighet fra Riksantikvaren. Fylkesmannen 
har foreslått at klosterområdet tas ut av verneforslagene i overensstemmelse med 
byantikvarens angivelse. Fylkesmannen har videre foreslått grensejustering, slik 
at et område med særlig verdifullt artsmangfold inkluderes sørøst i Vestre 
Hovedøya naturreservat. Området inngikk i den tidligere avgrensning av 
klosterområdet. Videre har fylkesmannen foreslått at Vestre Hovedøya 
naturreservat utvides med 2,5 daa mot nordøst, for å fange opp den største 
forekomsten med oslosildre (norsk ansvarsart iht. Nasjonal rødliste). 
Endringsforslaget er fremkommet på bakgrunn av forvaltningsplanarbeidet for 
Hovedøya. Videre er arealet med plantelivsfredning foreslått innskrenket med 2,5 
daa. Arealet som er foreslått tatt ut er tilrettelagt for og mye brukt til bading, og 
har liten verdi for plantelivet. 
Fylkesmannen har på grunnlag av forslåtte grenseendringer konkludert med at det 
ikke foreligger uoverensstemmelse mellom de naturfaglige og kulturvernfaglige 
verneformålene. Fylkesmannens vurdering er at dette er et godt grunnlag for en 
fremtidig helhetlig forvaltning av øya. 
 
DN slutter seg til fylkesmannens forslag til grenseendringer, jf. fylkesmannens 
brev av 28.07.04.  
 
Miljøverndepartementet støtter forslaget til grenseendringer i forhold til 
opprinnelig plan. 
 
 
Forskriftsendringer 
Det foreslås en rekke tilpasninger i forskriftene på grunnlag av innkomne 
høringsuttalelser, jf. nærmere gjennomgang i kap. 9. 
 

8. Forvaltning, økonomiske og administrative konsekvenser 
DN avgjør hvem som skal ha forvaltningsmyndighet. Kostnader til merking av 
grenser, oppsyn m.m. vil dekkes innenfor de ordinære budsjettposter. For å 
ivareta verneverdiene på Hovedøya utarbeides det en forvaltningsplan med 
skjøtselstiltak. 
  

9. Merknader til verneplanen 
Verneplanen ble sendt på lokal høring til:  
Oslo kommune, Oslo Energi, Telenor Region Oslo, Statens vegvesen i Oslo, Forsvarets 
bygningstjeneste avd. Viken, Oslofjordens friluftsråd, Naturvernforbundet i Oslo og 
Akershus, Norsk ornitologisk forening Oslo og Akershus, Norges landbrukshøgskole 
Inst. for biologi og naturforvaltning, Universitetet i Oslo Biologisk institutt, Universitetet 
i Oslo Geologisk institutt, Botanisk hage og museum, Paleontologisk museum, 
Oslofjorden fiskerlag og Fiskeridirektoratet region Skagerrakkysten. 
 
Verneplanen ble sendt på sentral høring til: 
Kommunenes sentralforbund, Statens landbruksforvaltning, Forsvarsbygg, 
Fiskeridirektoratet, Kystdirektoratet, Statens Kartverk, Riksantikvaren, Bergvesenet, 
Norges Geologiske Undersøkelser, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens 
kulturminneråd, Norges Fiskarlag, FHL Havbruk, Norges Naturvernforbund, Norges 
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Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Botanisk Forening, Botanisk museum NMH, Norsk 
Ornitologisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Verdens Naturfond, Friluftslivets 
fellesorganisasjon, Friluftsrådenes Landsforbund, Prosessindustriens landsforbund, 
Fortidsminneforeningen, Kulturvernets fellesorganisasjon, SABIMA, Forbundet 
KYSTEN, Norsk institutt for naturforskning, Biologisk institutt Universitetet i Oslo, 
Universitetets naturhistoriske museer og botanisk hage, Universitetet for miljø- og 
biovitenskap og Havforskningsinstituttet.  
 
Merknader ved lokal høring 
Oslo kommune bemerker at de juridiske og forvaltningsmessige forhold ved 
fredning/vern etter kulturminneloven må avklares før det fattes vedtak med 
hjemmel i naturvernloven. I verneplanen må det avklares hvilken type vegetasjon 
en ønsker i området definert som kulturlandskap. Kommunen har også merknader 
til arbeidet med forvaltningsplan.  
 
Byantikvaren har i en uttalelse forut for kommunens uttalelse, omtalt de store 
verdiene som er knyttet til kulturminner og kulturlandskap. Byantikvaren mener 
det er av stor betydning at både kulturminner og vegetasjon blir bevart for 
ettertiden, samt at en verneplan er påkrevd for å sikre geologi og flora.  
Byantikvaren peker på at vegetasjonen på øya i stor grad er kulturbetinget. 
Byantikvaren er av den oppfatning at hensynet til kulturminnene og 
kulturlandskapet i større grad burde vært innarbeidet i verneplanen. Skjøtsel av 
kulturlandskapet bør ikke være et unntak fra de generelle bestemmelsene, men et 
likestilt mål for vernet. Byantikvarens vurdering er at klosteranlegget utvilsomt er 
det viktigste kulturminnet på øya, og innenfor området som er automatisk fredet 
er hensynet til kulturminnene og det menneskeskapte kulturlandskapet viktigst. 
Både forslaget om landskapsvernområde og naturreservat kommer i berøring med 
området som er automatisk fredet. Dersom en ikke kommer frem til en hensikts-
messig ansvarsfordeling mht. forvaltning og skjøtsel innenfor områder som er 
underlagt to lovverk, anbefaler Byantikvaren at klosterområdet ikke omfattes av 
den fremtidige verneplanen.  
Oslofjordens fiskerlag ønsker at det yrkesfisket må kunne utøves som nå.  
Telenor bemerker at eksisterende kablenett med jord-, luft- og sjøkabler samt 
koblingsskap må kunne vedlikeholdes og repareres. Nettet må også kunne bygges 
ut for å oppfylle fremtidige behov fra brukerne. 
Universitetet for miljø- og biovitenskap bemerker at verneverdiene innen geologi 
og botanikk lenge har vært godt dokumentert. Bevaring forutsetter at det 
utarbeides gode skjøtsels- og forvaltningsplaner. Ferdsel utenfor stiene kan 
utgjøre en trussel mot vegetasjonen, særlig på de tørre ryggene. Det anbefales at 
slitasjen overvåkes kontinuerlig. Om nødvendig bør ferdselsrestriksjoner 
vurderes. 
 
Universitetet i Oslo, Geografisk institutt støtter verneforslagene. 
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus slutter seg til verneforslagene. 
Statens vegvesen i Oslo har ingen bemerkninger. 
 
Universitetet i Oslo, Botanisk hage og museum er enig i planen, men peker på at 
foreslåtte forbud mot å forankre båt er i motstrid med kommunens kart over idrett 
og friluftsliv hvor det er avmerket flere ankerplasser. 
Universitetet i Oslo, Biologisk institutt bemerker at bestemmelsen i forskriften 
som gir forvaltningsmyndigheten anledning til å tillate større arrangementer bør 
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strykes da større arrangementer er et problem på øya og bør være forbudt. 
Skjøtselsplanen bør inneholde tiltak som skåner de mest sårbare delene av 
reservatene. 
Fiskeridirektoratet region sør bemerker at det ikke er store fiskeriinteresser i 
området, men det foregår et mindre rekreasjonsmessig fiske. Generelt har 
fiskeriaktiviteten her kulturell og historisk verdi. Når det gjelder forbud mot 
motorferdsel må det gjøres unntak for fiske i medhold av saltvannsfiskeloven. Det 
må videre spesifiseres at fiske med hjemmel i saltvannsfiskeloven er tillatt. 
 
 
FYLKESMANNENS MERKNADER 
Fylkesmannen bemerker at det er enighet blant de som har uttalt seg om 
Hovedøyas verneverdier. Verneverdiene er knyttet både til natur- og kulturvern-
faglige forhold. Øya er samtidig omfattet av store rekreasjonsinteresser.  
 
Skjøtsel av vegetasjon/landskap 
Fylkesmannen viser til kommunens merknader bl.a. om at det må fremgå hvilken 
type vegetasjon en ønsker å verne. Landskapsvernområde hjemler for ivaretakelse 
av dagens tilstand og legger rammer for bruken av området. Loven gir ikke 
hjemmel til å pålegge tiltak som tilbakefører området til en tidligere tilstand. 
Innenfor rammene av vernet kan skjøtsel tilpasses gjennom utarbeidelse av 
forvaltningsplan med skjøtselsplan, bl.a. kan det vises eksempler fra tidligere 
tidsepoker, noe det finnes god dokumentasjon på. Forvaltningsplanen utarbeides i 
samarbeid mellom kommunen og fylkesmannen. I naturreservater styres skjøtsel 
av vegetasjonsutviklingen av fredningsformålet. Skjøtsel vil særlig kunne være 
aktuelt for å hindre gjengroing av lysåpne arealer med stort artsmangfold. Se også 
avsnittet ”Forvaltning og skjøtsel”. 
 
Kulturminner 
Når det gjelder avklaring av juridiske og forvaltningsmessige forhold, er det etter 
kontakt med byantikvaren avklart at dette i første rekke gjelder klosterområdet, 
som er automatisk fredet iht. kulturminneloven. Klosterområdet ble tatt med i 
verneplanforslaget da det ble sett som ønskelig for helheten. Fylkesmannen og 
byantikvaren har diskutert måter å forene naturvernloven og kulturminneloven på, 
innenfor samme område, men har kommet frem til at det automatisk fredede 
klosterområdet og verneområdene etter naturvernloven bør holdes adskilt. 
Fylkesmannen foreslår at klosterområdet tas ut av verneområdene i samsvar med 
byantikvarens angivelse.  
 
På bakgrunn av byantikvarens innspill, foreslo fylkesmannen grensejustering slik 
at et område med særlig verdifullt artsmangfold inkluderes sørøst i Vestre 
Hovedøya naturreservat. Området inngikk i den tidligere avgrensning av 
klosterområdet. Fylkesmannens vurdering etter endringen er at dette er et godt 
grunnlag for en fremtidig helhetlig forvaltning av øya. 
 
Når det gjelder øvrige kulturminner, viser fylkesmannen i tilrådingen til at 
foreslåtte forskrift for landskapsvernområdet åpner for hhv. skjøtsel av 
kulturminner og vedlikehold av bygninger, anlegg og hager. Fylkesmannen 
foreslår at det presiseres at dette skal skje i samsvar med antikvariske 
myndigheters godkjenning. For naturreservatene foreslår fylkesmannen at 



Side 6 

ordlyden som åpner for skjøtsel av eksisterende stier og kulturminner endres, slik 
at den åpner for vedlikehold. Videre at det tas inn i forskriften at forvaltnings-
myndigheten kan gi tillatelse til restaurering og skjøtsel av kulturminner med 
nærområder etter godkjenning av antikvariske myndigheter. Endringene 
tydeliggjør etter fylkesmannens oppfatning ansvarsfordelingen, slik at 
antikvariske myndigheter har kontroll med skjøtsel av selve bygningsanleggene, 
mens forvaltningsmyndigheten for verneområdene kommer inn med formell rolle 
i det øyeblikk det blir snakk om inngrep, hogst etc. 
 
Fiskeriinteresser 
Fylkesmannen opprettholder forslaget om at en 50 m bred sjøsone inkluderes i 
landskapsvernområdet, og viser til at tiltak av varig eller midlertidig karakter rett 
utenfor kystlinjen kan endre landskapets art eller karakter vesentlig. 
Fylkesmannen foreslår at bestemmelsen ikke er til hinder for utøvelse av fiske, 
samt at det i forskriften for landskapsvernområdet presiseres at motorferdsel-
forbudet gjelder på land. 
 
Båthavn 
Foreslåtte forskrift tillater vanlig drift og vedlikehold, men det er ikke åpnet for 
utvidelse eller endret bruk.  
 
Kabler og ledninger 
Foreslåtte forskrift for landskapsvernområdet åpner for ”vanlig vedlikehold av 
eksisterende…”. Dette omfatter også eksisterende linje og kabelnett. 
Fylkesmannen kan ikke se at det er rom for utbygging av anleggene på øya. 
Dersom det skulle vise seg å være overveiende nødvendig, kan dette vurderes 
etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen. 
 
Ferdsel, herunder kanalisering av ferdsel og tilrettelegging for friluftsliv 
Fylkesmannen foreslår at forbud mot idrettsarrangement og annen organisert 
bruk, erstattes med forbud mot teltleire, idrettsarrangement eller andre større 
arrangement. Samtidig tas det inn i forskriftene at forvaltningsmyndigheten kan gi 
tillatelse til avgrenset bruk til slike tiltak. Når det gjelder større arrangementer, 
kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse, men det må foretas en vurdering av om 
tiltaket vil være til skade for verneformålet i hvert enkelt tilfelle. 
 
Det kan være hensiktsmessig å sperre av mindre arealer innenfor begrensede 
tidsrom for å skåne vegetasjonen, men det er usikkert om dette kan foretas med 
hjemmel i verneformålet og bestemmelsene. Fylkesmannen ber DN vurdere å 
legge inn bestemmelser i forskriftene om at DN ved forskrift kan regulere eller 
forby ferdsel i hele eller deler av naturreservatene/avgrensede deler av 
landskapsvernområdet. 
 
Fylkesmannen har i etterkant av tilrådingen og på grunnlag av arbeidet med 
forvaltningsplan, foreslått at det i forskriften for landskapsvernområdet tas inn et 
nytt punkt om at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utlegging av sand på 
avgrenset område på strand ved Lindøysund. Fylkesmannen viser til at dette er det 
mest naturlige området å tilrettelegge, både av hensyn til friluftslivet og 
naturvernet. I arbeidet med forvaltningsplanen er det fremkommet et nokså 
unisont ønske om å legge sand på deler av stranda som i dag er en naturlig 
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badeplass. Det er tidligere tilført sand til stranda, men den er nå delvis vasket bort. 
Fylkesmannen ser at utlegging av sand kan ha verdi som en del av tilrettelegging 
for allment friluftsliv i et område av øya som egner seg for dette. Samtidig vil det 
ha en kanaliserende effekt ved at dette og tilgrensende areal blir særlig attraktivt 
for friluftslivet, samtidig som det gjøres tiltak for å skåne andre mer verdifulle og 
slitasjeutsatte områder.  
 
Kommunale anlegg, herunder parkanlegg 
Fylkesmannen foreslår at bestemmelsen om slått av plenarealer i § 4 (Generelle 
unntak) i forskriften for landskapsvernområdet utvides til også å omfatte drift og 
vedlikehold av eksisterende kommunale anlegg. Kommunen har mye virksomhet i 
forbindelse med forvaltningen av friluftsområdene i fjorden og i særdeleshet på 
Hovedøya, derunder også frakting av søppel, vedlikehold og generell virksomhet 
på området. Kommunen har en egen rodestasjon på Hovedøya som også betjener 
de andre øyene i fjorden. Det er kommet forslag om forsiktig opprustning av noen 
av veiene i landskapsvernområdet, og omlegging av en vei. Fylkesmannen 
foreslår at bestemmelsen om skjøtsel av parkanlegg i § 5 (Eventuelle unntak etter 
søknad), utvides til også å omfatte opprustning av parkanlegg, herunder 
opprustning og omlegging av veier.   
 
Forvaltning og skjøtsel 
Mange av høringsuttalelsene kommer inn på fremtidig skjøtsel og fordeling av 
ansvar. Fylkesmannen har pekt på at det må utarbeides en forvaltningsplan i 
samarbeid med kommunen. Utarbeidelse av forvaltningsplan er avgjørende viktig 
for et vellykket vern, og fylkesmannen foreslår at det i forskriftene fremheves at 
forvaltningsplan skal utarbeides. Hovedøya eies og forvaltes av Oslo kommune, 
og kommunen har lagt ned mye energi i forvaltningen av øya. For en helhetlig 
forvaltning vil det være hensiktsmessig at forvaltningsmyndigheten for 
verneforskriftene blir lagt til lokalt nivå, og fylkesmannen anbefaler at DN tar 
dette opp med kommunen.  
 
Det vises for øvrig til gjennomgangen av fylkesmannens forslag til 
grenseendringer. 
 
Merknader fra lokale instanser i etterkant av lokal høring 
Oslo kommune, byrådsavdeling for miljø og samferdsel konstaterer at kloster-
området tas ut av verneområdene i overensstemmelse med Byantikvarens 
angivelse. Kommunen peker videre på fylkesmannens anbefalinger om avklaring 
av lovverk og spørsmålet om hensiktsmessig vern og fremtidig forvaltningsgrep, 
og forutsetter at alternativene er tilstrekkelig utredet og avklart når saken mottas 
til sentral høring. 
 
Oslo kommune, Oslo Havn KF ber om at det innarbeides i verneforskriftene 
bestemmelser slik at forvaltningen av havnedistriktet ikke påvirkes, samt at det 
muliggjør etablering av nye navigasjonsinstallasjoner. Bunnsedimentene i hele 
indre Oslofjord er forurenset av miljøgifter, og det vurderes å tildekke sjøbunnen 
på dyp større enn 15 m med rene masser for å stoppe videre spredning av 
miljøgiftene og skape grunnlag for nytt liv på bunnen. Oslo Havn KF ber om at 
det tas inn et punkt i forskriftene som åpner for slike tiltak.  
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Oslo kommune, Friluftsetaten, Småbåtutvalget bemerker at området som i dag er 
regulert til og brukes som småbåtanlegg, i nærmeste fremtid generelt trenger en 
større opprustning og opprydding. Ved modernisering av bryggeanlegg, vil det 
være naturlig å se på muligheten for fortetting. Dette vil gi området et mer 
gjennomført og helhetlig inntrykk, og området vil ikke fremstå så avlukket og 
”tilfeldig” som i dag. En naturlig del av opprustningen vil også være å videreføre 
allerede påbegynte miljøtiltak. Det er allerede etablert tømmestasjon for 
båtkloakk. Nye tiltak vil kunne være oppsamlingstanker for bunnstoff ved spyling 
og vask av båter. Det er viktig at disse presiseringene tas hensyn til, slik at forslag 
til forskrift ikke virker hemmende på fornuftige og nødvendige initiativ og tiltak. 
 
Merknader ved sentral høring 
Kystdirektoratet bemerker at det er stor allmenn ferdsel i området, der lykter og 
staker utgjør et viktig bidrag til fremkommelighet og sikker ferdsel. 
Kystdirektoratet ber om at det tas inn åpning for tillatelse til drift og vedlikehold 
av eksisterende anlegg i forskriftene, samt at etablering av nyanlegg kan tillates. 
Kystdirektoratet ber videre om at verneplanforslaget sendes Oslo havn KF for 
uttalelse og vurdering. 
Fiskeridirektoratet forutsetter at fiskeriinteressene ikke blir påvirket. 
 
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) støtter verneforslaget. FL minner om at 
friluftslivet er en viktig del av miljøvernarbeidet, og at friluftslivsinteressene må 
synliggjøres når områder med så store friluftslivsinteresser vernes. FL foreslår at 
de store friluftslivsinteressene tas inn i formålsparagrafen for landskapsvern-
området, samt at det tas inn en bestemmelse om at det tillates etablert noen få 
faste bål-/grillplasser, slik at en ikke inviterer til bruk av engangsgriller. Forbudet 
mot å gjøre opp ild bør erstattes av forbud mot å gjøre opp ild utenfor faste bål-
/grillplasser. Hvis det er nødvendig å styre ferdselen til eller utenom bestemte 
områder, mener FL at det bør kunne gis tillatelse til å etablere en enkel sti, 
innenfor landskapsvernområdet og naturreservatene. 
 
Biologisk institutt, Universitetet i Oslo gjentar sine merknader fra lokal høring om 
at forbudet mot større arrangementer bør være absolutt, og viser til at erfaringen 
fra andre øyer i indre Oslofjord mht. arrangement (selv mindre sådanne) har vært 
negativ når det gjelder virkning på vegetasjon og artsmangfold. 
 
Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo bemerker at det er viktig at 
de spesielle geologiske forholdene tas hensyn til ved vedlikehold av f.eks. veier 
og stier. Det er viktig at det utarbeides skjøtselsplan. En idé er å lag en turløype 
med geologisk skilting. Skjøtsel er også viktig i forhold til gjengroing. Adgangen 
til en del geologiske forekomster hindres av buskas. Fra botanisk ståsted er 
avgrensningen av verneområdene godt begrunnet. Store deler av øya må ses som 
et kulturlandskap. Floraen er et resultat av berggrunn, jordsmonn, klima og ikke 
minst hogst, beite og slått. Skjøtsel må inngå som naturlig del av forvaltningen 
også innen naturreservat. NHM ønsker imidlertid at vegetasjonen i det foreslåtte 
Østre Hovedøya naturreservat får utvikle seg fritt uten menneskets påvirkning. 
Hovedøya er lokalisert i et klimatisk gunstig område og har en særdeles 
interessesant flora og berggrunn. Dette tilsier at insektfaunaen høyst sannsynlig er 
rik, variert og meget interessant. NHM anbefaler at det forholdsvis raskt settes i 
gang en grundigere undersøkelse av insektsfaunaen på Hovedøya.  
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Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) støtter verneforslaget. FRIFO peker på 
at Hovedøya er et meget viktig friluftsområde for Oslos befolkning, og det må tas 
hensyn til dette ved uforming av forskriftene. Det er svært viktig at det ikke 
legges unødvendige og ubegrunnede restriksjoner på det enkle og naturvennlige 
friluftslivet, bl.a. i forhold til mindre arrangementer i undervisningssammenheng. 
Det kan fort oppstå konflikt mellom rene naturverninteresser og friluftsinteresser. 
Slike bynære friluftsområder vil ofte være med på å skape interesse for natur og 
friluftsliv blant folk flest, og en skal derfor være meget forsiktig med å legge for 
sterke restriksjoner på friluftslivet. FRIFO mener at friluftsliv burde være en del 
av verneformålet, spesielt for landskapsvernområdet.  
 
 
DIREKTORATETS TILRÅDING 
DN foreslår en del redaksjonelle endringer i forskriftene, bl.a. ved at inndelingene 
i forskriftene gis overskrifter (§ 1 Avgrensning, § 2 Formål osv.) slik det er gjort 
ved nyere vernevedtak. Øvrige endringer omtales i påfølgende tekst. 
 
Verneformål 
Det fremkommer i verneplanutkast og registreringsrapporter at Hovedøya har stor 
vitenskapelig og pedagogisk betydning når det gjelder botanikk og geologi. DN 
foreslår at verneformålet for de to naturreservatene suppleres med at områdene 
har stor vitenskapelig og pedagogisk betydning, jf. også formuleringene om 
”…særskilt vitenskapelig eller pedagogisk betydning…” i naturvernloven § 8 
(naturreservater). Når det gjelder FLs forslag om å ta de store friluftslivsinteres-
sene inn i formålsparagrafen for landskapsvernområdet, viser DN til at friluftsliv 
ikke inngår i formålet med opprettelse av landskapsvernområder. Det er like fullt 
en kjensgjerning at slike områder vil kunne ha stor verdi for friluftslivet, slik 
tilfellet er på Hovedøya. 
 
Kulturminner 
DN slutter seg til fylkesmannens forslag til tilpasninger i forskriftene når det 
gjelder kulturminner, samt fylkesmannens forslag om at det automatisk fredede 
klosterområdet holdes utenfor områdene som foreslås vernet etter naturvernloven. 
DN viser til at Byantikvarens endring av grensene for det automatisk fredede 
klosterområdet og fylkesmannens påfølgende forslag om endring av grensene for 
Vestre Hovedøya naturreservat, innebærer at et område med særlig verdifullt 
artsmangfold blir inkludert i reservatet, mens det i tidligere forslag inngikk i 
klosterområdet. Fylkesmannen har etter denne endringen konkludert med at en 
har et godt grunnlag for en fremtidig helhetlig forvaltning av Hovedøya. 
 
DNs vurdering er at foreslåtte forskrifter og grenser gir et godt utgangspunkt for å 
ivareta verneverdiene som ligger til grunn for forslag om vern etter naturvern-
loven, samtidig som det gis mulighet for nødvendige tiltak for å ivareta 
kulturminnene. DN vil peke på at kulturlandskapet inngår som del av formålet 
med landskapsvernområdet. 
 
Når det gjelder spørsmål om forholdet mellom naturvern og kulturminnevern, 
herunder lovverket, viser DN til at dette er vurdert av Biomangfoldlovutvalget, 
som ble oppnevnt i 2001, jf. også utredningen NOU 2004: 28. I utredningen er 
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gjeldende rett gjennomgått, og det er gitt en rekke eksempler på bruk av natur-
vernloven og kulturminneloven i områder med både naturvern- og kulturminne-
interesser.  
 
Fiskeriinteresser 
DN slutter seg til at det er viktig å beholde sjøarealene i verneforslaget ut fra den 
betydning de har for landskapets art og karakter. DN slutter seg også til at det tas 
inn i forskriftene at bestemmelsene ikke er til hinder for utøvelse av fiske, samt at 
det i forskriften for landskapsvernområdet presiseres at motorferdselforbudet 
gjelder på land. Dyrelivet er ikke forslått fredet og formuleringen om utøvelse 
fiske vil derfor være av opplysende karakter. 
 
Båthavn 
DN foreslår at det tas inn en bestemmelse i forskrift for landskapsvernområdet om 
at tiltak i forbindelse med opprustning av småbåtanlegget kan tillates etter søknad 
med plan for tiltakene, slik at forvaltningsmyndigheten kan vurdere tiltakene i 
forhold til verneformålet. DN legger til grunn at bestemmelsen ikke gir hjemmel 
for å tillate utvidelse av småbåtanlegget, mens tiltak som fortetting og etablering 
av oppsamlingstanker for bunnstoff kan vurderes. En ev. utvidelse av småbåt-
anlegget vurderes å være i strid med verneformålet, og ligger etter det DN forstår 
heller ikke til grunn for Småbåtutvalgets ønsker.  
 
Kystverkets anlegg 
Verneplanen ble sendt til Oslo Havn KF ved fylkesmannens brev av 18.02.05. DN 
foreslår at det tas inn i forskriftene åpning for drift og vedlikehold av Kystverkets 
anlegg og ferdsel i forbindelse med dette. Det foreslås at det tas inn i forskriftene 
at oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg 
for Kystverket kan tillates etter søknad. Dette er i tråd med praksis ved nyere 
vernesaker.  
 
DN mener at behovet for å kunne dekke til sjøbunnen på dyp større enn 15 meter 
med rene masser ikke berører de landskapsmessige verdiene en ønsker å ta vare 
på gjennom opprettelse av landskapsvernområdet. DN foreslår at det tydeliggjøres 
i forskriften at bestemmelsene ikke er til hinder for tildekking av sjøbunnen med 
rene masser. 
 
Når det gjelder behovet for akutte tiltak knyttet til etablering av navigasjons-
infrastruktur, eksempelvis i forbindelse med skipsfartsulykker, legger 
departementet til grunn at slik infrastruktur må kunne etableres raskt. I slike 
tilfeller trengs ikke søknad til vernemyndighetene før tiltaket, men vernemyndig-
hetene varsles raskest mulig om tiltaket. Det legges også til grunn at slikt akutt 
behov for tiltak i verneområdene vil inntreffe meget sjelden, og at slike tiltak blir 
utført med minst mulig negative konsekvenser for verneverdiene. 
 
Kabler og ledninger 
DN foreslår at forskriften for landskapsvernområdet på dette punkt formuleres i 
tråd med nyere vernevedtak, dvs. at det i § 4 tas inn et nytt nr. 11 som åpner for: 
”a) Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av 
motorisert transport krever særskilt tillatelse, jf. § 5 nr. 6.    
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b) Nødvendig istandsetting ved akutt utfall, Ved bruk av motorisert transport skal 
det i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 
c) Oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av 
linjetverrsnitt nå dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til 
verneformålet.” 
 
Videre tas det inn i forskriftens § 5 et nytt nr. 6 om at nødvendig motorferdsel i 
forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 11 bokstav a og bokstav c kan tillates 
etter søknad. 
 
Ferdsel, herunder kanalisering av ferdsel og tilrettelegging for friluftsliv 
Foreslåtte endring vedrørende større arrangementer er i tråd med nyere verne-
vedtak. Ifølge foreslåtte forskrift for naturreservatene kan forvaltningsmyndig-
heten etter søknad gi tillatelse til avgrenset bruk av naturreservatene i 
undervisningssammenheng. Dette vil gjelde tilfeller hvor det er behov for 
aktiviteter utover ren ferdsel til fots. Det legges til grunn at turvirksomhet i regi av 
skoler og universiteter ikke omfattes av forbudet mot større arrangementer. 
 
DN har for landskapsvernområder og naturreservater mulighet til å regulere eller 
forby ferdsel som er til skade for plante- eller dyrelivet eller geologiske 
forekomster, uavhengig av om dette er hjemlet i forskriften for det enkelte 
området. Dette følger av naturvernloven § 22 første ledd og delegert myndighet. 
Formuleringene i forskriftene på dette punkt vil dermed være av opplysende 
karakter.  
 
Forvaltningsmyndigheten kan i samråd med grunneier, iverksette tiltak for å 
kanalisere ferdselen bort fra sårbare områder. Slike tiltak vil, dersom de er 
begrunnet ut fra verneformålet, kunne anses som skjøtselstiltak jf. § 7 i forslåtte 
forskrifter. Dette kan også omfatte etablering av enkle stier for å styre ferdselen til 
eller bort fra bestemte områder, jf. FLs uttalelse. 
 
DN viser til FLs uttalelse når det gjelder bruk og etablering av faste bål-
/grillplasser i det foreslåtte landskapsvernområdet. Videre har fylkesmannen i 
etterkant av sin tilråding vist til at spørsmålet om bruk av grill har kommet opp i 
forbindelse med arbeidet med forvaltningsplan. Fylkesmannen har foreslått at det 
tas inn en hjemmel til å henvise grilling til spesielt avsatte plasser, som på noen av 
de andre lokalitetene i Oslofjorden. DN forslår at følgende bestemmelse tas inn § 
4 (Generelle unntak) i forskriften: ”Bålbrenning og bruk av grill utenfor spesielt 
tilrettelagte områder godkjent av forvaltningsmyndigheten, er forbudt.” Dette er 
samme formulering som er foreslått i arbeidet med supplerende vern for 
Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus. 
 
DN slutter seg til foreslaget om at det i forskriften for landskapsvernområdet tas 
inn et nytt punkt om at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utlegging av 
sand på avgrenset område på strand ved Lindøysund. DN viser til at utlegging av 
sand har vært gjennomført tidligere, at det kan medvirke til å kanalisere ferdsel 
bort fra mer sårbare arealer og at det er snakk om et avgrenset område hvor det vil 
kunne være mulig å gjennomføre tiltaket uten at det endrer landskapets art eller 
karakter vesentlig. 
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DNs vurdering er at de foreslåtte forskrifter er hensiktsmessige med tanke på å 
etablere en forvaltning som ivaretar de store naturverdiene på Hovedøya, samtidig 
som det tas hensyn til den store verdien øya har som friluftsområde. Tiltak som 
gjennomføres for å ta vare på naturverdiene, for eksempel for å begrense 
slitasjeskader på vegetasjonen, vil også bidra til at området i fremtiden fremstår 
som attraktivt for friluftslivet. 
 
Kommunale anlegg, herunder parkanlegg 
DN slutter seg til forslaget om at skjøtsel av parkanlegg i § 5 (Eventuelle unntak 
etter søknad), utvides til også å omfatte opprustning av parkanlegg, herunder 
opprustning og omlegging av veier. DN legger til grunn at forholdet til bevaring 
av landskapets art og karakter vurderes ved ev. søknad. 
 
Forvaltning og skjøtsel 
Det er åpenbart behov for en forvaltningsplan, og DN slutter seg til fylkes-
mannens forslag om å nedfelle i forskriftene at forvaltningsplan skal utarbeides. 
Utover merknader til de foreslåtte forskriftene, inneholder høringsuttalelsene 
mange momenter som relaterer seg til forvaltning/skjøtsel. DN legger til grunn at 
disse momentene blir vurdert i det pågående arbeidet med forvaltningsplan. 
 
DN har tilbudt kommuner overtakelse av forvaltningsmyndighet for verneområder 
basert på avtale. Miljøverndepartementet har i brev av 04.12.02 bedt DN om å 
gjennomføre delegering til de kommuner som har svart ja uten forbehold. Av brevet 
fremgår det at forsøket med avtalebasert delegering skal evalueres etter 5 år.  
Dersom kommuner på et senere tidspunkt søker om delegering av forvaltnings-
myndighet, skal slik delegering kunne vurderes. Dette gjelder også for verneområder 
opprettet etter 04.12.02.  Det forutsettes at premissene beskrevet i brevet av 04.12.02 
legges til grunn for eventuell delegering.  
 
Andre forhold 
I tillegg til de endringer som er gjennomgått ovenfor, foreslår DN i tråd med 
nyere vernevedtak at forskriftenes bestemmelse som åpner for bl.a. tiltak i 
skjøtsels- og forvaltningsøyemed, endres slik at det klart fremkommer at unntaket 
gjelder skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndig-
heten. Videre foreslår DN at det i forskriften for de to naturreservatene tas inn en 
bestemmelse om at planting eller såing ikke er tillatt, da slike aktiviteter kan 
skade verneverdiene. Det er ikke kommet merknader til disse endringsforslagene i 
den sentrale høringen. 
 
Etter å ha konferert med fylkesmannen foreslår DN enkelte ytterligere justeringer 
i forkriftene. Når det gjelder forskriften for landskapsvernområdet, foreslår DN at 
edelløvskog strykes fra opplistingen i § 3 nr. 2. Begrunnelsen er at de sjeldne 
planteartene og –samfunnene en ønsker å ta vare på ikke er spesielt knyttet til 
edellauvskog. Når det gjelder forskriften for de forslåtte naturreservatene, foreslår 
DN at forbudet mot å forankre båt strykes fra § 3 nr. 5, da alt sjøareal i planen 
inngår i det foreslåtte landskapsvernområdet. DN foreslår videre at ordlyden i § 3 
nr. 8 om fredning av berggrunnen, endres slik at den blir i tråd med ordlyden som 
er foreslått i arbeidet med supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og 
Akershus: ”Enhver ødeleggelse av berggrunnen er forbudt, herunder hammerbruk, 
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boring, sprenging og innsamling av prøver fra fast fjell. Likeledes er det forbudt å 
risse eller male inn tegn, figurer og lignende på fjell eller steinblokker.” 
 
DN slutter seg til fylkesmannens grenseendringsforslag, jf. kap. 7. 
 
DN presiserer at det av praktiske hensyn foreslås én felles forskrift for Østre 
Hovedøya naturreservat og Vestre Hovedøya naturreservat. 
 
MILJØVERNDEPARTEMENTETS VURDERING OG TILRÅDING 
Hovedøya har både geologiske, botaniske og kulturelle verdier, samtidig med at 
den er mye benyttet til rekreasjon og friluftsliv. Området har også stor pedagogisk 
og vitenskaplig betydning. 
Utfordringen er dermed å kombinere beskyttelse av de verneverdige elementene, 
samtidig med at folks bruk av øya skal kunne fortsette. Dette stiller krav til 
skjøtsels- og forvaltningsplanene. I tillegg bør forvaltningsmyndigheten gjennom 
informasjon søke å informere om verneverdiene.  
Noe av vegetasjonen er en konsekvens av menneskers påvirkning gjennom tidene. 
Kulturminner og kulturlandskap er derfor viktig her. Selv om kulturminner og 
natur forvaltes etter hver sine lover, må området forvaltes helhetlig.  
 
Departementet har foretatt følgende endringer i forskriftene:  
I § 3 pkt 1 i forskriften for landskapsvernområdet er veier og stier nevnt som 
eksempler på kulturminner som kan være av betydning for landskapets art eller 
karakter, og som derfor ikke må skades eller fjernes. Veier og stier er ment som 
eksempler på kulturminner som kan være av betydning for landskapets art eller 
karakter, og listen er derfor ikke uttømmende. 
 
Med kulturminnemyndighet (§ 4 i forskrift for landskapsvernområdet og § 5 i 
forskrift naturreservatene) menes det Byantikvaren i Oslo.  
 
Ifølge § 5 pkt 1 i forskriften for landskapsvernområdet kan det gis tillatelse til 
arkeologiske undersøkelser utført av offentlige myndigheter. Her er det tenkt på 
lovpålagte arkeologiske undersøkelser etter kulturminneloven etter pålegg fra 
kulturminnemyndigheten i forbindelse med ulike tiltak/inngrep. Eksempel på 
dette er graving knyttet til kloakkledning. 
 
I § 5 pkt 4 i landskapsvernområdet heter det Tiltak i forbindelse med opprustning 
av eksisterende småbåtanlegg etter plan. Hensikten med formuleringen er at 
søker ved søknad skal gi forvaltningsmyndigheten en samlet/fullstendig plan som 
viser alle tiltakene som ønskes gjennomført. 
 
Skjøtselstiltak nevnt i § 7 i forskriftene omfatter kulturminner som er viktige ut 
fra verneformålet. Kulturminner nevnt i § 4 i forskrift for landskapsvernområdet 
omfatter andre kulturminner. Grenselinjene for hva som er viktige kulturminner i 
forhold til verneformålet og andre kulturminner er svært vanskelig å trekke opp i  
forskriften. Forskriftene må derfor angi rammene, mens detaljene må komme i 
forvaltningsplanen.    
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Etter foreleggelse av planen for berørte departementer er det i forskriften for 
naturreservatene i § 4 pkt 5 gjort følgende tilføyelse etter innspill fra Fiskeri- og 
kystdepartementet (understreket): Utøvelse av fiske etter lov om saltvannsfiske. 
For øvrig slutter MD seg til de synspunkter og konklusjoner som DN har 
beskrevet.
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Miljøverndepartementet 

 
tilrår: 

 
Forskrifter om Verneplan for Hovedøya fastsettes i samsvar med vedlagte forslag 
(vedlegg 1 og 2). 
 


