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Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel 2021  

Kommunen har virkemidler til å sikre naturtyper og annen verdifull natur. Dette gjøres 
gjennom hensynssoner i arealdelen, kfr. regjeringens reguleringsplanveileder med anbefalte 
hensynssoner. 

Vi ber om at Nes kommune i rulleringen av kommuneplanen i 2021 etablerer hensynssone i 

ravinelandskapet i Vormadalen; hensynssoner som sikrer og bevarer de viktigste 

ravinedalene/ravinekompleksene og ivaretar helheten i det historiske kulturlandskapet. 

Ravinedaler 

Vi tør hevde at de mektigste ravinedalene i Vormadalen på flere måter tilfredsstiller bruken 
av hensynssoner. Naturtypen ravine er rødlistet. Kulturlandskapet har naturverdier, biologisk 
mangfold og kulturarv som skal forvaltes som ressurs.  

Ravinene er kjennetegnet ved stor biologisk variasjon, høy bonitet og stor variasjon, spesielle 
fuktighetsforhold og et økosystem i bevegelse. Ravinedaler i marin leire er unike i 
verdenssammenheng. Godt bevarte raviner kan framover bidra til viktig menneskelig 
aktivitet gjennom særpregede naturopplevelser, rekreasjon, friluftsliv og turisme.  

Arealendringer er den største trusselen mot naturen. Ravinedalene har vært og blir stadig 
truet av arealinngrep som forringer og fører til naturtap.  

Vormadalen 
Begrunnelse for hvorfor ravinene i Vormadalen er en ressurs som trenger særlige hensyn: 

 Vormadalen – KULA-landskap 
For Nes bør det være aktuelt å gi ravinelandskapet i Vormadalen en spesiell 
beskyttelse. KULA er et tydelig signal til kommunene om å ivareta viktige 
landskapsverdier. Vormadalen er ett av 16 områder i gamle Akershus som er gitt 
plass på Riksantikvarens celebre liste over kulturhistorisk landskap av nasjonal 
interesse (KULA). Ravinene bidrar vesentlig til særpreget som gjør at Vormadalen er 
blant de nasjonalt utvalgte.    
Riksantikvaren om landskapskarakteren : «Vorma er hovedstrukturen i landskapet, 
der den flyter gjennom en vid elveslette med bratte raviner langs elva i et 
jordbrukslandskap med lang bosettings-historie». 
https://www.riksantikvaren.no/prosjekter/kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-
interesse-kula/ 

 Ravinekartlegging  
Nes kommune har i perioden 2016-2018 gjennomført ravinekartlegging som 
dokumenterer at elvelandskapet i Nes er et rikt ravinelandskap med flere raviner 
med A-verdi, dvs. nasjonalt viktige. I Vormadalen ligger flere av disse. Høy verdi ligger 

https://www.riksantikvaren.no/prosjekter/kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-kula/
https://www.riksantikvaren.no/prosjekter/kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-kula/


i størrelse i lengde, dybde, antall sårbare og truede arter og det å være del av større 
landskap i velutviklede ravinesystem.  

 Naturmangfoldloven aktualiserer bruken av hjemmelen for å beskytte naturtyper og 
hindre kvalitetsforringelse av disse. I Vormadalen fins både område av gammelskog, 
viktig som biologisk mangfold og karbonlager, og slåttemark som er utvalgt 
naturtype.  

 I ravinekomplekset Veset V fins slåttemarka, gammelskog og varmekjære trær som 
alm. Denne A-ravina er rangert høyest i tidligere Siste sjanse-rapport og bør inngå i 
hensynssone. 

 Klimaendringer og miljøtilpasning gjør at ansvarlige myndigheter må sørge for å 
ivareta viktige økosystemer som raviner og myr.   

 I dagens næringsplan er ikke turisme prioritert, men Nes kommune peker på at 
turisme kan være mer aktuelt framover, spesielt nærturisme. Med sine skoger, elver 
og landbruksområder har Nes gode muligheter. Det er viktig å spille på lag med 
kvalitetene som ligger i slike områder og ivareta dem. Ravinelandskapet i 
Vormadalen er en slik kvalitet som har vært oversett og glemt. Riksantikvaren viser til 
at formidling og tilrettelegging for tilgjengelighet ofte er gode virkemidler i arbeidet 
med å ta vare på kulturhistorien i landskapet.  

 Siden Vormadalen er pekt ut som et KULA-område, bør kommunen utnytte 
posisjonen, sette av ressurser til å formidle dette og bruke KULA-områdene i sin 
turistsatsing. 

Bakgrunn for innspill 
Kulturminnebøndene har gjennom de siste årene arbeidet for å bevisstgjøre og skape 
interesse for bygnings- og kulturarv. Ravinelandskapet har vært en viktig del av 
formidlingsarbeidet. Vi har arrangert seminarer, utstillinger og ravinevandringer. I 
formidlingen har vi brukt området fra ravinekomplekset Veset V til Kirkeravina ved Huser. 
Nå i 2021 lanserer Kulturminnebøndene en podkastserie om raviner, med spesielt fokus på 
Vormadalen. Ravinepodden er støttet av Norsk kulturråd og Viken fylkeskommune og har 
profesjonelle samarbeidspartnere og potensiale til å øke interessen og forståelsen for det 
særpregede ravinelandskapet.  

Utfra den kunnskapen og erfaringen som formidlingsarbeidet har gitt Kulturminnebøndene, 
anbefaler vi at Nes kommune etablerer hensynssone som inkluderer enkelte A-raviner i 
Vormadalen slik som Veset V.  

Fenstad 19.08.21 

Kulturminnebøndene ved Lise Kristensen, Eva og Søren Nordbye 
kulturminnebondene@gmail.com;  
husergard@gmail.com; veset@online.no 
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