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Sak nr. 2009/23191 FMAAGGA

Dato
08.08.2014

Høring av verneforslag for skogområde i Amli kommune - Berlifjell

Fylkesmannen i Aust-Agder sender med dette verneforslag for Berlifjell naturreservat i
Amli kommune, Aust-Agder fylke, som er tilbudt for frivillig vern, på offentlig høring.

Verneforslaget sendes på høring etter avtale med Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for
naturforvaltning). Verneforslag med områdebeskrivelse, forslag til avgrensning og forslag til
verneforskrift finnes vedlagt. Forslaget berører fire (4) eiendommer.

Verneprosessen
Formell oppstart av verneplan for Berlifjell naturreservat ble kunngjort i Agderposten 19.2.2014
og i brev til grunneiere og aktuelle foreninger og lag datert 18.2.2014. Forhandlingene om
vernet med grunneierne ble i hovedsak gjennomført 2013/2014. Innspill fra
oppstartsmeldingen er oppsummert i vedlagte høringsdokument.

Høring og videre prosess
Formålet med høringen er å kaste lys over mulige konflikter knyttet til interesser som kan bli
påvirket av vernet ved foreliggende verneforslag. Vi inviterer med dette til samarbeid og
oppfordrer til å komme med skriftlige innspill til verneforslaget.

Adresse: Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen v/Gry G. Engemyr, Postboks
788, Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til postmottak@fmaa.no merket sak nr. 2009/2319.

Frist for å komme med innspill er fredag 3. oktober 2014.

Tilrådning til Miljødirektoratet vil bli gjennomført etter at høringsperioden er over. Vi tar sikte på
at hele verneprosessen, inkludert tilrådning til Miljødirektoratet, skal være sluttført innen
utgangen av 2014.

Brevet sendes til rettighetshavere og relevante lokale og sentrale interesseorganisasjoner og
instanser. Dersom det er feil eller mangler i adresselista, ber vi om å få melding om det.

E-post: fmaapost@fylkesmannen.no, Tlf.: 37 01 7500, www.fylkesmannen.no/aa
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal
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