
Vedlegg 1 
 
Forskrift om vern av Mikkelsberget naturreservat i Grue kommune i Hedmark fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et noenlunde intakt økosystem med gammel furu- og 
granskog som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder sjeldne og 
sårbare sopp- og lavarter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, 
og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 59/1, 59/2, 60/1, 87/2 og 87/10 i Grue kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 11 230 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1:50 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige 
grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Grue kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark fylke, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller 
såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av 
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er 
forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Beiting. 
d) Vedlikehold av hytta ved Steintjernet, skihytta nordøst for Bjørnungen, Mastmyrkoia og 

Trillingtjønnskoia. 



e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende regelverk. 
f) Utsetting av saltstein. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, 
rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsopp-
gaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 
 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet før kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget. 

c) Oppkjøring med løypemaskin av skiløypetraséer inntegnet på vernekartet. 
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c) Vedlikehold av skiløypetraséer og turstier inntegnet på vernekartet. 
d) Oppkjøring med snøscooter av en skiløypetrasé mellom Trillingtjerna og Geittjernet. 
e) Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade. 
f) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 
g) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 d), § 4 f), § 7 b), § 7 e) 

og § 7 f).  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot verneved-
takets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller 
hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldlovens § 48. 
 

 

 

 



§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i henhold til 
naturmangfoldloven § 47. 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 2 

Forskrift om vern av Odnesberga naturreservat i Søndre Land kommune i Oppland fylke  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 
 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et naturskogsområde med hovedsakelig kalkrike og 
varmekjære skogtyper knyttet til sørberg og rasmark som har store forekomster av sjeldne og 
sårbare kalkbarskogsarter og vedboende sopp. 

 Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske 
prosesser. I reservatet er lågurtskog vanligste vegetasjonstype og både rasmark, bergvegg, 
edellauvskog/kalklindeskog og rikmyr er representert. Stedvis er det mye død ved og gammel 
skog, hovedsakelig av gran. I tillegg til forekomstene av kalkbarskogsarter og vedboende sopp er 
det i reservatet også en rekke kravfulle, sjeldne og sårbare arter knyttet til edellauvskog, berg og 
rasmark, inklusive karplanter og fugl. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig 
urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 20/1, 21/2 i Søndre Land kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 748 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i 
målestokk 1:6500 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Søndre Land kommune, hos Fylkesmannen i Oppland fylke, 
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 
kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

 



§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Beiting. 
b) Sanking av bær og matsopp. 
c) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
e) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 
g) Vedlikehold av eksisterende traktorveg avmerket på vernekartet i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 
h) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 
 

§ 5 Regulering av ferdsel 

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 
politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 
 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget.  

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av 
beitedyr. 

d) Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorveg avmerket på vernekartet i forbindelse 
med landbruksvirksomhet.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  
b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 
c) Utsetting av saltstein for bufe. 
d) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveger. 



f) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge naturmiljøet 
ikke blir skadelidende. 

g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
h) Bruk av sykkel og ridning langs bestemte traséer. 
i) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

1. vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger som nevnt i § 4 f).  
2. uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy 

som nevnt i § 6 c).  
3. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt, jf. § 7 a). 
4. oppsetting av gjerder og sanketrøer som nevnt i § 7 b). 
5. vedlikehold av eksisterende traktorveg som nevnt i § 4 g). 
6. utsetting av saltstein for bufe, jf. § 7 c). 
7. gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade, jf. § 7 d). 
8. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner, jf. § 7 g). 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Vedlegg 3 
 
Forskrift om vern av Løftlia naturreservat i Rana kommune i Nordland fylke  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et variert område med blant annet vegetasjonstypene 
høgstaudegranskog og kalkgranskog. Området har særlig betydning for biologisk mangfold med 
sine økosystemer, arter og økologiske prosesser, og er livsmiljø for flere sjeldne og truede arter. 
Området har særskilt naturvitenskapelig verdi gjennom kombinasjonen skogstruktur, 
artssammensetning og topografi. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt 
tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 
 
Forskriften omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
§ 2 Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 153/3, 154/1 og 154/2 i Rana kommune. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 998 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 
i målestokk 1:7500 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Rana kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Beiting.  
e) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. Felling 

av tørr gran og furu er forbudt.  
f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
g) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med utøvelse av storviltjakt. 
h) Utsetting av saltsteiner. 



i) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji/ 
tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsen 
gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 
norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler). 

 
§ 5 Regulering av ferdsel  
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt. 
 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  
Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet.  
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 
terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 
oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
d) Nødvendig uttransport av felt elg med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 

annet ledd b). 
e) Rydding av vegetasjon som vokser inn over og er til hinder for fremkommelighet langs 

traktorveien innover Straumdalen. 
f) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark og start og landing med helikopter i 

forbindelse med reindrift. 
g) Bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, i henhold til plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
h) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 
i) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.  
j) Nødvendig bruk av motorkjøretøy i forbindelse med tiltak etter § 4 h) (utsetting av 

saltsteiner) og § 7 b) (istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner). 
 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. 
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  
 



§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  
 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 4 
 
Forskrift om vern av Renålia naturreservat i Selbu kommune i Sør-Trøndelag fylke   

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde med gammel naturskog med 
verdifulle rike naturtyper i skog og med en rik og verdifull lavflora knyttet til gammel, fuktig 
granskog. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 161/1 og 162/1 i Selbu kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 470 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 
i målestokk 1: 6000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Selbu kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a. Sanking av bær og matsopp.  
b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d. Beiting.  



e. Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 
tilstand på vernetidspunktet.  

f. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
g. Bålbrenning med tørrkvist eller medbragt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 
h. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
i. Etablering og bruk av midlertidige bardunfester for vinsj på sørsiden av Okssiveien. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 
 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d)  
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre 

slike tiltak.  
d. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av bygninger, veier og andre 

anlegg og innretninger som nevnt i § 4 e), samt i forbindelse med istandsetting, 
vedlikehold og skjøtsel av kulturminner som nevnt i § 7 b). 

e. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 
nevnt i § 6 annet ledd b). 

f. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 
 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 



sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 
naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 5 
 
Forskrift om vern av Brenslefjellet naturreservat i Molde og Nesset kommuner i Møre og 
Romsdal fylke  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et variert skogsområde med naturmangfold i form av 
naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.   

Området representerer edellauvskog med høye naturverdier. Det har relativt store arealer med frisk 
til lågurtpreget edellauvskog av alm-lindeskogstypen. Det har også viktige kvaliteter knyttet til 
gammel lauvskog som blant annet osp og med innslag av ask og varmekjær kildelauvskog. Det er 
en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Molde kommune: 130/2 og 130/3 og følgende gnr./bnr. 
i Nesset kommune: 1/1, 1/2 og 2/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 611dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 
i målestokk 1:6000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Molde og Nesset kommuner, hos Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

 

 



§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
d) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med utøving av storviltjakt. 
e) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
f) Beiting.  
g) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 
 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med hest eller med lett  beltekjøretøy som ikke 
setter varige spor i terrenget.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).  
b) Hogst og uttak av fremmede treslag og gran. 
c) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 
d) Utsetting av saltstein. 
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 7 b), c) d) og f). 
f) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
g) Bruk av reservatet til aktiviteter i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
 

 



§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jfr. 
naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av reservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  



Vedlegg 6 

Forskrift om vern av Eidsfjellet naturreservat i Våler og Åsnes kommuner i Hedmark fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet.  

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og 
dyreliv. Området utgjør en spesiell naturtype ved at det til dels består av naturskog med furu og gran 
og det har særskilt naturvitenskapelig verdi ved at det inneholder flere kravfulle gammelskogarter. 
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle 
dem. 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 

I Våler kommune: 22/6, 22/7, 28/1, 29/1, 30/8, 31/29, 32/1, 32/9, 32/12, 33/5, 34/1, 34/9, 34/30, 
38/1, 55/4 og 87/2. 

I Åsnes kommune: 165/19 og 165/26. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 17 625 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1:40 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene 
for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Våler og Åsnes kommuner, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av 
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er 
forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 



a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Jakt,fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Beiting. 
d) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 
e) Rydding av vegetasjon i kjørespor fra Øvre Gåsvatn til Rødknappen, i kjørespor i Nilsdalen 

til Blokktjern sørøst for Rødknappen og i veg/kjørespor fra Djupdalen til Råknappens 
vestside, slik at det er tilstrekkelig for ferdsel med lett beltekjøretøy. 

f) Vedlikehold av skihytte og utedo ved Opptrekkeren og av koie, uthus, utedo og hundehus på 
Elgneset, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

g) Vedlikehold av eksisterende veg fra Skurven til Øvre Gåsvatn.  
h) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn under jakt på storvilt. 

 
§ 5 Regulering av ferdsel 

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt. 
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på vegen fra Skurven til 

Øvre Gåsvatn. 
 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltnings-
oppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget. 

b) Motorisert ferdsel på vegen fra Skurven til Øvre Gåsvatn, for vedlikehold av vegen, for 
vedlikehold og bruk av bygningene på Gåsbu og Elgneset, for uttransport av felt elg, hjort og 
bjørn og for tømmertransport. 

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 
verneområdet før kjøring. 

d) Preparering av skiløyper etter dagens standard langs traséer som er inntegnet på vernekartet. 
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og løyper. 
c) Vedlikehold, utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetraséer. 
d) Utsetting av saltstein. 
e) Gjenoppbygging av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade.  
f) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 f), § 7 c), 7 d), 7 e) og 7 f). 



h) Nødvendig motorferdsel ved øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd. 
 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 26. juni 2009 nr. 893 om verneplan 
for skog. Vedlegg 10. Fredning av Eidsfjellet naturreservat, Våler og Åsnes kommuner, Hedmark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  



Vedlegg 7 
 
Forskrift om vern av Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner i 
Hedmark fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Klima- og miljødepartementet.  

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med stor variasjon i barskog- og 
myrtyper, med innslag av gammelskog, rike bekkedrag og sørberg som har særskilt betydning for 
biologisk mangfold ved at det inneholder en rekke sjeldne og sårbare sopp- og lavarter. Det er en 
målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører gnr./bnr. 31/1 i Rendalen kommune og gnr./bnr. 19/48 i Stor-Elvdal 
kommune.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 24 435 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1:50 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige 
grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, hos Fylkesmannen i 
Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 



c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk. 
d) Beiting. 
e) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Vedlikehold av Kjølsjøkoia med tilhørende uthus, utedo og båthus, av Kletthytta med 

tilhørende utedo og av Fiskehytta med tilhørende skåle/utedo og båthus, i henhold til 
standard på vernetidspunktet. 

g) Vedlikehold av klopp over Kjølsjøbekken ved utløpet fra Kjølsjøen. 
 

§ 5 Regulering av ferdsel 

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d) Merking og nødvendig rydding av sti fra Atna via Kvitskjæret til Kjølsjøen slik den er 

avmerket på vernekartet. 
e) Vedlikehold av grøft øst for (ovenfor) Fiskehytta. 
f) Utsetting av saltstein. 
g) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 
h) Nødvendig motorisert ferdsel langs kjøresporet fra Hanestadsetra til Fiskehytta for 

vedlikehold av denne. 
i) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 7 b), 7 f) og § 7 g). 

 
 

 



§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot verneved-
takets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller 
hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldlovens § 48. 
 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 
å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



Vedlegg 8 
 
Forskrift om vern av Ytterøya naturreservat i Elverum kommune i Hedmark fylke  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare ei flompåvirket øy i Glomma med gråor-heggeskog og lågurt- 
og høgstaudegranskog som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at den inneholder 
kravfulle og sårbare plantearter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt 
tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 
 
§ 2 Geografisk avgrensning 
Naturreservatet berører gnr./bnr.19/16 i Elverum kommune. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 57 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i 
målestokk 1:10 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Elverum kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet 
 
§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt 
å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av 
trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, 
anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av 
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking 
eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke 
uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er 
forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 
 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Beiting. 

 
§ 5 Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt. 
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 



§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 
Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver 
som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 
verneområdet før kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c) Utsetting av saltstein. 
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt under § 7 b).  

 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets 
formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til 
vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldlovens § 48. 
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 
 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen  kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 9 
 
Forskrift om vern av Kalvmyra naturreservat i Elverum kommune i Hedmark fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et ravinelandskap med gammel granskog som har 
særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder kravfulle, sjeldne og sårbare 
plantearter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører gnr./bnr. 19/16 i Elverum kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 365 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 
i målestokk 1:20 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene 
for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Elverum kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er 
forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 
 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Beiting. 
d) Vedlikehold av traktorveg avmerket på kartet, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 



 

§ 5 Regulering av ferdsel 

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt. 
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet før kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig motorferdsel på traktorveg avmerket på kartet i forbindelse med skogsdrift. 
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d) 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt under § 7 b).  

 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot verneved-
takets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller 
hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldlovens § 48. 
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 



§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



Vedlegg 10 
 

Forskrift om vern av Askevann naturreservat i Rakkestad kommune i Østfold fylke 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et relativ lite påvirket skogområde, med tjern, myrer og 
gran- og furuskog. Området representerer en bestemt naturtype i lavereliggende trakter omkring 
marin grense på grunnfjellet i Sørøst-Norge. Området har betydning for biologisk mangfold. Det er 
en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 
 
§ 2 Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 136/2, 137/4 og 137/5 i Rakkestad kommune. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1056 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1:8500 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene 
for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Rakkestad kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. 
Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra 
naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og 
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet,  
som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige 
innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.1., opplag av båter, framføring av 
luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen 
form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller 
andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking 
eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av 
tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

e) Etablering av båtplasser og bålbrenning er forbudt. 
f) Oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Beiting. 
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller med medbrakt ved, 

i tidsrommet 16. september - 14. april. 
f) Vedlikehold og merking av eksisterende stier angitt på vernekartet, sti mellom Nordre og 

Søndre 
Askevann, samt sti mellom Søndre Askevann og Holmetjern. 



g) Rydding av mindre mengder kvist på poster i samband med jakt på storvilt. 
h) Utsetting av saltsteiner. 
i) Vedlikehold av bekk i reservatgrensen sørvest for Holmetjern, etter at 

forvaltningsmyndigheten er varslet. 
j) Opplag og båtfeste for robåt helt sør i Søndre Askevann for hytte nord for vannet 

(gnr./bnr. 136/15). 
 
§ 5 Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy. 

b) Utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 
 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 
politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 
Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. 
Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding 
til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som 
ikke setter varige spor i terrenget. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett  

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b). 
e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktivitet nevnt i § 4 h), § 7 b) og § 7 e). 
g) Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr på frossen, snødekt mark eller med lett 

beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, langs vintervei / sti mellom Nordre og 
Søndre Askevann, til hytte på gnr./bnr. 136/15 nord for Søndre Askevann. 

 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf 
naturmangfoldloven § 47. 
 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 



 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Vedlegg 11 

Forskrift om vern av Fuglen og Ømyr naturreservat i Halden kommune i Østfold fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et lite påvirket skogområde med naturlig forekommende 
naturtyper. Området innehar barskog, tjern, vassdrag og myrer, i lavereliggende trakter over marin 
grense på grunnfjellet i Sørøst-Norge. Det ligger i sørboreal sone og har markert suboceanisk 
klima, som preger vegetasjonen. Området har særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en 
målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Avgrensing  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 142/5,6,7,8 og 220/1 i Halden kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2846 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart i 
målestokk 1:8000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Halden kommune, hos Fylkesmannen i Østfold fylke, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser                            

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.                                  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Etablering av båtplasser er forbudt. 
f) Bålbrenning i strandsoner er forbudt. 
g) Oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  



b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Beiting.  
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller med medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. Unntaket gjelder ikke bålbrenning i strandsonen, jf. § 3 f.  
f) Rydding av mindre mengder kvist på poster i samband med jakt på storvilt. 
g) Utsetting av saltsteiner. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b) Utenom på eksisterende sti avmerket på vernekartet er bruk av sykkel og ridning forbudt. 
 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget.  

c) Nødvendig bruk av eksisterende traktortrasé på frossen mark gjennom reservatet ved 
Skrukketjern i forbindelse med skogsdrift.  
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
d) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 b).  
e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktivitet nevnt i § 4 g), § 7 b) og § 7 e).   
g) Fjerning av beverdemninger som fører til forsumping av skogarealer utenfor reservatet.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 



sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar 
med naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar med 
naturmangfoldloven § 47. 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse   

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 22. desember2006 nr.1624 om 
verneplan for skog, vedlegg 3, Fuglen naturreservat, Halden kommune, Østfold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Vedlegg 12 

Forskrift om vern av Gukilhøgda naturreservat i Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner i 
Østfold og Akershus fylker  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som inneholder en høy andel svært produktiv 
skog med grovvokst gran. De løsmasserike delene av området representerer en skogtype som er 
sårbar og svært sjelden i Norge.  

Nordvendt posisjon og fuktighetsstabiliserende løsmasser gir et spesielt humid klima. 
Vegetasjonstypen i disse områdene er av småbregnetype med innslag av lågurt – og kildepåvirket 
vegetasjon.  Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.  

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 78/1, 78/4, 78/5, 80/4 i Trøgstad kommune og 99/1, 
99/2, 99/4 i Aurskog-Høland kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1216 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1:5000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene 
for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner, hos 
Fylkesmannen i Østfold og Akershus fylker, i Miljødirektoratet og i Klima- og 
miljødepartementet. 

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Beiting er forbudt.  
f) Etablering av båtplasser er forbudt. 

 



§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.   
d) Vedlikehold av eksisterende traktorveger inntegnet på vernekartet med standard som på 

vernetidspunktet. 
e) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, som ikke påfører fjelloverflater skade og 

som er i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Utsetting av saltsteiner. 
g) Oppsetting og bruk av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra 2 uker 

før jaktstart til 2 uker etter avsluttet jakt samme jaktsesong. 
 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende vei er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 
 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget.  

c) Nødvendig motorferdsel på traktorveg til Maurneset inntegnet på vernekartet i forbindelse 
med drift av innmark. 

d) Nødvendig motorferdsel på traktorveg til Svarthølet for drift av bakenforliggende skog.  
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).  
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
d) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b).  



e) Rydding og merking av eksisterende stier. 
f) Opprusting av traktorvegen til Maurneset i forbindelse med drift av innmark. 
g) Vedlikehold av gamle drensgrøfter på gnr./bnr. 99/1 for å hindre ulempe på dyrkede 

arealer. 
h) Tiltak for friluftsliv i området ved Maurnestangen.  
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 7 b), § 7 f) og § 7 g). 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Vedlegg 13 

Forskrift om vern av Jerndalsfjellet naturreservat i Råde kommune i Østfold fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et brannfelt med sottømmer, som er under naturlig 
gjenvekst, og et tilgrensende lite påvirket område med gran- og furuskog. Området representerer 
en bestemt naturtype i lavereliggende trakter under marin grense på grunnfjellet i Sørøst-Norge. 
Området har betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i 
mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 25/3 og 25/127 i Råde kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 500 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 
i målestokk 1:6000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Råde kommune, hos Fylkesmannen i Østfold fylke, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet 

§ 3 Vernebestemmelser                            

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.          

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 
av masse, tømmer, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Beiting er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 
f) Oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 



c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Vedlikehold av eksisterende traktorvei-trasé gjennom området, inntegnet på vernekartet, 

med veistandard som på vernetidspunktet.  
e) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg.  
f) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 
verneformålet. 

g) Rydding av trær og busker i en sikkerhetssone med bredde inntil 5 m langs grensen 
mellom gnr./bnr.: 25/3 og 25/127 (Jerndalen skytebane) og oppsetting / vedlikehold av 
varselskilt i sonen. Felt virke i sonen skal ikke fjernes. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon og dyreliv.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.  
b) Utenom på eksisterende traktorvei-trasé gjennom verneområdet, inntegnet på vernekartet, 

er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 
 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel på traktorvei-trasé gjennom området, inntegnet på vernekartet, i 
forbindelse med landbruksdrift på arealer utenfor reservatet. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget.  

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og 
kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  

d) Preparering av skiløype langs traktorveitrasé inntegnet på vernekartet. 
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  
c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b).  
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av eksisterende traktorvei-trasé 

som nevnt i § 4 d). 
e) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 f. 
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av energi- og kraftanlegg, 

             jf. § 4 e, samt ved oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 f og § 7 e.  



§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 
naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf 
naturmangfoldloven § 47. 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Vedlegg 14 

Forskrift om vern av Prestebakkefjella naturreservat i Halden kommune i Østfold fylke  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål               

Området har særlig betydning for biologisk mangfold. Formålet med naturreservatet er å bevare et 
større, lite påvirket skogområde med naturlig forekommende naturtyper, med barskog, tjern, 
vassdrag og myrer, i lavereliggende trakter over marin grense på grunnfjellet i Sørøst-Norge. 
Området ligger i sørboral sone og har et sterkt suboceanisk klima med kystnære planter og 
markerte bakkemyrglenner. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt 
tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr. : 224/1,3, 224/2, 225/1, 225/3 og 235/1 i Halden 
kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6893 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart i 
målestokk 1:13 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Halden kommune, hos Fylkesmannen i Østfold fylke, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Etablering av faste båtplasser er forbudt.  
 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 



a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Beiting.  
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved.  
f) Preparering av skiløype langs trasé inntegnet på vernekartet, etter dagens standard. 
g) Vedlikehold av eksisterende vinterveitrasé mellom Prestebakkemosen og Teigemosen, 

langs trasé inntegnet på vernekartet.  
h) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg.  
i) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnitt når dette ikke forutsetter  vesentlige fysiske endringer i forhold til 
verneformålet.  

j) Vedlikehold av liten hytte ved Torstensettjern. 
k) Vegetasjonsrydding og skjøtsel i en sone på inntil 15 m rundt hytte ved Torstensettjern.  
l) Tradisjonell bruk og vedlikehold av eksisterende snuplass/tømmerlagringsplass nord ved 

Trestikke. 
m) Utsetting av saltsteiner. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b) Utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 
 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 
politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget.  

c) Nødvendig uttransport av tømmer på frossen mark mellom Prestebakkemosen og 
Teigemosen, langs langs eksisterende vinterveitrasé inntegnet på vernekartet.  

 
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 



a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).  
b) Vedlikehold, utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetrasé som er vist på 

vernekartet.  
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b). 
f) Oppsetting av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beiting. 
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:  

-øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd. 

-aktiviteter nevnt i § 4 m) og § 7 b), c) og f).   

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av energi- og kraftanlegg, 
jf. § 4 h), samt ved oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 i) og § 7 i). 

i) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 i). 
j) Utkjøring, om nødvendig motorisert, av saltstein på snødekt mark, jf. § 4 m). 
k) Gjenoppføring av hytte ved Torstensettjern dersom den er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 
l) Transport av materialer og utstyr til hytte ved Torstensettjern. 
m) Avgrenset uttak av ved til bruk på hytte ved Torstensettjern. 
n) Begrenset ridning utenom på stier, på eiendom gnr./bnr. 225/1. 

 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 
naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 5.mars 2010 nr. 351 om vern av 
Prestebakkefjella naturreservat, Halden kommune, Østfold . 

 

 

 

 



  



Vedlegg 15 

Forskrift om vern av Sandå og Henestangen naturreservat i Våler og Råde kommuner i 
Østfold fylke  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og relativt lite påvirket skog- og 
landskapsområde øst i Vansjø, som representerer fattige til middels rike skogtyper med gran og 
furu i lavereliggende trakter under marin grense i Sørøst-Norges grunnfjellsstrøk. Området har 
særskilt betydning for biologisk mangfold.  Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest 
mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 61/1, 88/1 og 89/1 i Råde kommune og 60/1, 95/1, 96/1, 
97/2, 97/7, 97/9, 97/10, 97/12 og 97/13 i Våler kommune.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 7106 dekar, herav 1789 dekar vann. Grensene for 
naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 
2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 
koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Våler og Råde kommuner, hos Fylkesmannen i Østfold 
fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 
 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 



a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Beiting.  
e) Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende turstier, som er inntegnet på vernekartet. 
f) Bålbrenning i tiden 16. september – 14. april med tørr kvist fra bakken eller med medbrakt 

ved. 
g) Utsetting av saltsteiner. 
h) Vedlikehold av bade- og rasteplasser vest på Henestangen, på Tombøya og ved Sandå.    
i) Oppsetting og bruk av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra 3 uker 

før jaktstart til 3 uker etter avsluttet jakt. 
j) Forsiktig rydding av småbusker og kvist på elgposter i samband med storviltjakt. 
k) Vedlikehold av skogskoie på gnr/bnr. 61/1 i Råde, hytte på gnr/bnr 97/9 og hytte på 

gnr/bnr 97/10 i Våler kommune, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 
l) Vegetasjonsrydding og skjøtsel i en sone på 15 m rundt skogskoie på gnr/bnr. 61/1 i Råde, 

hytte på gnr/bnr 97/9 og hytte på gnr/bnr 97/10 i Våler kommune. 
m) Vedlikehold i form av vegetasjonsrydding av eksisterende traktortraséer, som er inntegnet 

på vernekartet. 
n) Vedlikehold av snuplass på gnr./bnr. 96/1 i Våler. 
o) Vedlikehold og oppkjøring av en enspors skiløype som berører avmerket sti på vernekartet 

nord for Sandå. 
 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands er forbudt.  
b) Utenom på eksisterende turstier og traktorspor- traséer, som er inntegnet på vernekartet, 

er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget.  
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  



c) Bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiseliv, i samsvar med plan godkjent av 
forvaltningsmyndigheten. 

d) Oppsetting av gjerder i forbindelse med husdyrbeiting. 
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
f) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b). 
g) Bruk av hest utenom på eksisterende stier og traktorspor-traséer. 
h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktivitet nevnt i § 4 g), § 7 b), § 7 d), § 7 m) og 

§ 7 n). 
i) Felling av trær som kan skade bygninger og andre faste anlegg. 
j) Uttak av ved til bruk i skogskoie på gnr./bnr. 61/1 i Råde, hytte på gnr./bnr. 97/9 og hytte 

på gnr./bnr. 97/10 i Våler. 
k) Anlegg av fast ildsted og gapahuk.  
l) Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til skogskoie på gnr./bnr. 61/1 i Råde, 

hytte på gnr./bnr. 97/9 og hytte på gnr./bnr. 97/10 i Våler, på frossen eller snødekt mark 
eller med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. 

m) Gjenoppføring av skogskoie på gnr./bnr. 61/1 i Råde, hytte på gnr./bnr. 97/9 og hytte på 
gnr./bnr. 97/10 i Våler som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

n) Utvidelse av snuplass på gnr./bnr. 96/1. 
o) Tradisjonelle speideraktiviteter i Våler, knyttet til speiderhytta Sandå (gnr./bnr. 96/4),  

forutsatt grunneieres tillatelse. 
 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 



 

  



Vedlegg 16 

Forskrift om vern av Sandungåsen naturreservat i Hurum kommune i Buskerud fylke  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med få nyere inngrep og med store areal 
gammelskog. Med sin store variasjon i topografi, naturtyper, arter og økologiske prosesser har 
området særlig betydning for naturmangfold.  

Sandungåsen har forholdsvis intakte forekomster av lavereliggende skog i boreonemoral sone, og 
forekomster av rike skogtyper som edellauvskog og lågurtskog. Potensialet for at det skal utvikle 
seg et rikt mangfold av krevende skoglevende arter er stort. Det er en målsetting å beholde 
verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 1/1, 8/2, 8/5, 8/9, 8/13 i Hurum kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 1726 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 
i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene 
for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Hurum kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  



b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Beiting.  
e) Utsetting av saltsteiner. 
f) Vedlikehold av eksisterende hytte på gnr/bnr 8/13 og rydding/skjøtsel av inntil 2 dekar 

rundt hytta. 
g) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 
h) Oppsetting og bruk av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av 

kvist og småbusker i skuddfeltet. 
 

§ 5 Regulering av ferdsel 

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 
 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
e) Merking, rydding og utbedring av eksisterende stier og hesteveier. 
f) Omlegging av eksisterende stier. 
g) Tilbygg til skogshusværet Røykebu. 
h) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytte. 
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e), § 4 f), § 7 b), § 7 g) 

og § 7 f). 
 



§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Vedlegg 17 

Forskrift om vern av Veikulåsen naturreservat i Gol kommune i Buskerud fylke  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har 
en særskilt betydning som et regionalt stort skogområde med store topografiske variasjoner. 
Området har særlig betydning for sopparter knyttet til død ved, og det har en rik og særegen 
lavflora. Skogen vil på sikt kunne utvikle store dimensjoner og mye død ved. Det er en målsetting 
å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 1/1, 1/5, 3/3, 5/41, 6/12, 6/22 i Gol kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 5 699 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1:25 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige 
grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Gol kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det 
er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra 
naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 



c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Beiting.  
e) Vedlikehold av veier inntegnet på vernekartet, i henhold til standard på vernetidspunktet.  
f) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 
g) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
h) Rydding av eksisterende stier og veier inntegnet på vernekartet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på traseer inntegnet på 
vernekartet. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort på veger inntegnet på vernekartet. 
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d) 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c) Slått og rydding av vollen på Trollset.  
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
e) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
f) Merking, utbedring og omlegging av eksisterende stier inntegnet på vernekartet. 
g) Motorferdsel for uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy 

som nevnt i § 6 annet ledd pkt. 2. 
h) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 
i) Utsetting av saltstein. 
j) Nødvendig motorferdsel for formål nevnt i § 4 e), § 7 b), § 7 c), § 7 h og § 7 i). 

 



§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 22.desember 2006 nr. 1629 om 
verneplan for skog, vedlegg 8, Veikulåsen naturreservat, Gol kommune, Buskerud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Vedlegg 18 

Forskrift om vern av Halvfaråsen naturreservat i Sigdal kommune i Buskerud fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet.  

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med stor variasjon i topografi, naturtyper, 
arter og økologiske prosesser. Naturreservatet har store forekomster av høyproduktiv og lite 
påvirket sørboreal skog. Det har gammel, grovvokst gran- og furuskog, innslag av gammel 
ospeskog og et betydelig innslag av død ved. Området utmerker seg med et stort antall truede og 
sjeldne arter særlig av vedboende sopper, og det har særlig betydning for biologisk mangfold. Det 
er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle 
dem. 

§ 2 Avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 28/1 og 28/2 i Sigdal kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2023 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1: 15 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige 
grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Sigdal kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 
kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement er 
forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 



b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Beiting. 
e) Vedlikehold av gapahuk ved Trytetjenn, avmerket på vernekartet. 
f) Oppsetting og bruk av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av 

kvist og småbusker i skuddfeltet. 
g) Utsetting av saltsteiner. 
h) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på traseer som er 
avmerket på vernekartet. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget. 

c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med motorkjøretøy på traseer avmerket på 
vernekartet. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner og gamle ferdselsveier. 
b) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter angitt i § 3d). 
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av fiskevann og inn- 

og utløpsbekker mot forsuring. 
d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
e) Merking og rydding av eksisterende stier og løyper. 
f) Motorferdsel for oppkjøring av skiløyper. 
g) Nødvendig motorferdsel ved utsetting av saltstein (jf. § 4 g) og ved istandsetting, 

vedlikehold og skjøtsel av kulturminner og gamle ferdselsveier (jf. § 7 a). 



h) Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett 
terrenggående beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b). 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse og endring i andre forskrifter 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Vedlegg 19 

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat i Krødsherad kommune i Buskerud 
fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammel skog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske 
prosesser. Knipetjennåsen har gammel barblandingsskog og forekomster av interessant lavflora. 
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle 
dem. 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 186/1, 186/2, i Krødsherad kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4867 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1: 20 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige 
grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Krødsherad kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Nye 
plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 



c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Beiting. 
e) Utsetting av saltsteiner. 
f) Vedlikehold av gapahuk inntegnet på vernekartet. 
g) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 
h) Rydding og vedlikehold av eksisterende ferdselsårer inntegnet på vernekartet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på eksisterende veger og 
traseer inntegnet på vernekartet.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort på veger inntegnet på vernekartet. 
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
e) Rydding og merking av nye stier. 
f) Bruk av hest utenom eksisterende veier og traséer som nevnt i § 5 annet ledd b). 
g) Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b). 
h) Nødvendig motorferdsel for utsetting av saltstein (jf. § 4 e) og for istandsetting, 

vedlikehold og skjøtsel av kulturminner (jf. § 7 b). 
 

 



§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet i henhold til 
naturmangfoldloven § 47.  

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Vedlegg 20 

Forskrift om vern av Grønknuten naturreservat i Modum og Ringerike kommuner i 
Buskerud fylke  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med fredningen er å bevare et stort, høyereliggende barskogområde med et urørt preg. 
Området har et variert naturgrunnlag med variasjon i naturtyper, økosystemer og arter, og til å 
være et høyereliggende barskogområde utgjør relativt rik barskog en stor del av arealet. Dette gir 
området særlig betydning for biologiske mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i 
mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr:  

167/2, 169/3, 169/5, 169/14, 169/7, 169/30, 169/8, 169/9, 169/11, 169/20, 169/21, 169/24, 169/43, 
169/45, 169/79, 169/46, 170/2, 171/2, 171/9, 171/12,13, 171/17, 171/19, 172/1, 173/6, 174/1, 
174/3, 175/5,175/6, 175/9, 175/14 i Ringerike kommune, og 75/10, 78/7, 84/3, 101/1, 105/2, 
154/2, 157/1, 157/6, 157/8, 160/7 i Modum kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 11 707 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 
i målestokk 1:30 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene 
for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Modum og Ringerike kommune, hos Fylkesmannen i 
Buskerud fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet 

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, etablering av nye båtplasser, drenering eller annen form for tørrlegging, 
uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

 

 



§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Beiting.  
e) Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet.  
f) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 
g) Rydding og vedlikehold av eksisterende ferdselsårer inntegnet på vernekartet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 
 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d) Merking, rydding og omlegging av eksisterende stier og løyper. 
e) Utsetting av saltstein. 
f) Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.  
g) Nødvendig motorferdsel for preparering av skiløyper. 
h) Nødvendig motorferdsel på vinterføre for transport av varer, utstyr og ved til 

Grønknutkoia.  
i) Nødvendig motorferdsel for aktiviteter nevnt i § 4 e), § 7 b), § 7 e) og § 7 f). 



 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet  fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 681 om fredning 
av Grønknuten naturreservat, Ringerike og Modum kommuner, Buskerud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  



Vedlegg 21 
 
Forskrift om vern av Askerudbekken naturreservat i Modum kommune i Buskerud fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammel skog med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske 
prosesser. Viktige verdier er fuktig bekkemiljø på kalkrik berggrunn med kalkskog og gammel 
naturskog rik på død ved og god kontinuitet. Artsmangfoldet er rikt og variert med flere truete og 
sjeldne arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 6/1, 6/2, 6/4, 7/2, 7/9, 7/12 i Modum kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 154 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 
i målestokk 1: 5 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Modum kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 
 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  



b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Beiting.  
e) Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet.  
f) Utsetting av saltsteiner. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 
 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).  
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
e) Uttak av enkelttrær for å unngå trefall inn i produksjonsskog. 
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 b). 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  



§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  



Vedlegg 22 
 
Forskrift om vern av Sønstebybekken naturreservat i Modum kommune i Buskerud fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et skogområde med naturskog med sin variasjon i form av 
naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Lokaliteten er en forholdsvis 
intakt bekkekløft i kambrosilurområdet innen Oslo-feltet med gammel skog, en del død ved og 
kalkrike vegetasjonssamfunn i nedre del.  

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi som en bekkekløft med gammel naturskog og 
forekomst av sjeldne og truede arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig 
urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 
 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 34/1 i Modum kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 146 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 
i målestokk 1: 5 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Modum kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 
 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 



a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Beiting.  
e) Utsetting av saltsteiner. 
f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 
  

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
e) Merking, rydding, utbedring og omlegging av eksisterende stier. 
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med formål nevnt i § 7 b). 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  



§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  



Vedlegg 23 
 
Forskrift om vern av Høgtidsåsen og Svartfjellet naturreservat i Modum kommune i 
Buskerud fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har 
særskilt naturvitenskapelig verdi som referanseområde og  omfatter lavlandsskog med store arealer 
gammel naturgranskog. En stor andel kjerneområder og store mengder død ved gjør at området har 
særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest 
mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 147/2, 147/4 og 147/5 i Modum kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1173 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:9 000 datert Klima- og 
miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i 
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Modum kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt utenom på avsatt plass på Høgtidsåsen.  
 

 



§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Beiting. 
e) Utsetting av saltsteiner. 
f) Vedlikehold av eksisterende veier og andre anlegg, avmerket på vernekartet, i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  
g) Vedlikehold av eksisterende gapahuk på Høgåsen. 
h) Oppsetting og bruk av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
i) Forsiktig rydding av kvist og mindre kratt i skuddfelt. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 
 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor 
i terrenget.  

c) Nødvendig motorisert ferdsel på eksisterende traktorveier avmerket på vernekartet, i 
forbindelse med drift av bakenforliggende skog. 

d) Nødvendig motorferdsel på traktorveger avmerket på vernekartet i forbindelse med 
uttransport av felt storvilt. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 



d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 
forvaltningsmyndigheten. 

e) Sikring av gamle gruver. 
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e), § 4 f), § 7 b og § 7 e). 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  



Vedlegg 24 
 
Forskrift om vern av Mastedalen naturreservat i Modum kommune i Buskerud fylke  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som økosystem med alt naturlig plante- 
og dyreliv. Reservatet er en ravinedal med høyproduktive og rike naturtyper, det har et stort 
artsmangfold og forekomst av flere sjeldne og trua vegetasjonstyper og arter.  Området har særlig 
betydning for biologisk mangfold, og det har særskilt naturvitenskapelig verdi. Det er en 
målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 63/1 i Modum kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 135 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 
i målestokk 1:4 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Modum kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Beiting.  



e) Utsetting av saltsteiner. 
f) Vedlikehold av grøfter fra innmarka som munner ut i reservatet. 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget.  

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
e) Felling eller ringbarking av enkelttrær som ikke har spesiell verdi gjennom sitt særpreg 

eller for ivaretakelse av biologisk mangfold, for å unngå uakseptabel skyggevirkning på 
innmark. Dette gjelder inntil 10 meter fra eksisterende innmark der vernegrensa følger 
grense mot innmark. 

f) Nødvendig motorferdsel for aktiviteter nevnt i § 7 b). 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 



§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



Vedlegg 25 
 

Forskrift om vern av Mjøvann naturreservat i Skien kommune i Telemark fylke  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde. Med sin variasjon av 
naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for 
biologisk mangfold. 

Området har mange rike og sjeldne skogtyper, mye høyproduktiv, grovvokst blandingsskog med 
høg grad av naturskogpreg og stort innslag av død ved.  

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi som eksempel på svært rik blandingsskog av gran, 
hassel, ask og spisslønn, noe som er en spesialitet for de rike basaltområdene nordøst for 
Gjerpensdalen. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og 
eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 78/44 i Skien kommune.   

Naturreservatet dekker et totalareal på 340 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart i 
målestokk 1:6000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Skien kommune, hos Fylkesmannen i Telemark fylke, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet.  Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 
kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt.  

  



§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Bestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp 
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende regelverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk. 
d) Beiting. 
e) Oppsetting av enkle, midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
f) Utsetting av saltsteiner. 
g) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 
h) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 
i) Vedlikehold av eksisterende traktorveger og stier inntegna på vernekartet, i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  
 

§ 5  Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenfor eksisterende vei. 
 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadd bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 
terrenget. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 
b) Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b).  
c) Hogst av etablerte plantefelt.  
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 
f) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f), § 4 i), § 7 c) og § 7 f). 



  

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.  
naturmangfoldloven § 47. 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12  Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



Vedlegg 26 
 
Forskrift om vern av Øyvassheia naturreservat i Åmli kommune i Aust-Agder fylke  
 
Fastsett ved kongeleg resolusjon 14. februar 2014 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremma av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare ein sjeldan stor og velarrondert førekomst av intakt, 
gamal, storvokst granskog med rike førekomster av særs grov, gamal osp. Området har særskild 
betyding for biologisk mangfald i form av å vere ein stor utpostlokalitet for gamal, grov granskog. 
Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei. 
 
§ 2 Geografisk avgrensing 
Naturreservatet gjeld følgjande gnr/bnr: 20/9 og 20/10 i Åmli kommune. 
 
Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 6.933 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1:12 500 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. Dei nøyaktige 
grensene for naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.  
 
Verneforskriften med kart oppbevarast i Åmli kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3 Verneføresegner 
I naturreservatet må ingen gjere noko som gjer verneverdiane i verneformålet mindre verdfulle.  
 
I naturreservatet gjeld følgjande verneføresegner: 

a) Vegetasjonen, medrekna døde buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 
forbode å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annan vegetasjon er forbode. 

b) Dyrelivet, med reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 
forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av 
bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, 
bygging av vegar, drenering eller annan form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte utføringar av forureining, dumping 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. 
Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømmande. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirar, idrettsarrangement eller andre større arrangement er 
forbode. 

 
§ 4 Generelle unntak frå verneføresegnene  
Verneføresegnene i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.  
d) Beiting.  
e) Vedlikehald av eksisterande vegar og andre anlegg, medrekna enkle traktorslep, i samsvar 

med tilstanden på vernetidspunktet, jf. vernekart. 
f) Rydding av vegkant inntil 2 meter frå kant av vegbane langs eksisterande skogsbilveg frå 

Vassbotn til Brattekleiv.  
g) Vedlikehald og istandsetting av bygningar på Tjønnestøyl innanfor ramma av opphaveleg 

storleik og form. 



h) Rydding og vedlikehald av setervoller rundt bygning på Tjønnestøyl etter nærmare avtale 
med forvaltningsstyremakta.  

i) Uttak av grus til naudsynt vedlikehald av Øyvassheiavegen i eit grustak ved Vassbotn og 
eit ved Brattekleiv, jf. vernekart. 

j) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldande lovverk. 
 
§ 5 Regulering av ferdsel  
All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  
 
I naturreservatet gjeld følgjande føresegner om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna start og landing med luftfartøy.  
b) Utanom eksisterande vegar/stiar er bruk av sykkel og hest og kjerre samt riding forbode. 

 
§ 6 Generelle unntak frå føresegnene om ferdsel 
Føresegnene om ferdsel i § 5 er ikkje til hinder for:  
Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsmyndigheiten. Unntaket gjeld ikkje 
øvingsverksemd. 
 
Føresegnene om ferdsel i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:  

a) Nødvendig motorferdsel i samband med uttransport av syke og skadde bufe. Køyretøy 
som nyttast skal vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg 
oppsyn for verneområdet i forkant av køyring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje sett varige 
spor i terrenget. 

c) Nødvendig motorisert ferdsel etter elles gjeldande lovar på skogsbilvei langs Sinevatn frå  
Vassbotn til Brattekleiv. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsføresegner 
Forvaltningsmyndigheiten kan etter søknad gje dispensasjon til: 

a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnd i § 3 d). 
b) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.  
c) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk.  
d) Utsetting av saltstein.  
e) Gjenoppføring av anlegg og innretningar som er gått tapt ved brann eller naturskade. 
f) Bruk av motorferdsel langs trasé som følger skogsbilvegen langs Sinevatn frå Vassbotn til 

Tjønnestøyl for naudsynt transport av ved, materialar og utstyr til hytta på Tjønnestøyl. 
g) Naudsynt motorferdsel til eksisterande fritidsbustad ved Listøyl med snøskuter på 

vinterføre langs trasé vist på vernekartet for transport av ved, materialar og utstyr. 
h) Oppkøyring og vedlikehald av skiløype for Kallingheiløpet etter trasé vist på vernekartet. 
i) Naudsynt motorferdsel for aktivitetar som omtalt i § 7 b), § 7 d) og 7 e). 

 
§ 8 Generelle dispensasjonsføresegner 
Forvaltningsmyndigheiten kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir imot føremålet 
med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom sikkerhetsomsyn eller 
omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det nødvendig, jf. naturmangfoldlova § 48.  
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheiten, eller den forvaltningsmyndigheiten bestemmer, kan sette i verk tiltak 
for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf.  
naturmangfoldlova § 47. 
 
§ 10 Forvaltingsplan 
Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærmare retningslinjer for forvalting av naturreservatet. 
Forvaltingsplanen kan innehalde nærmare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 



§ 11 Forvaltningsmyndigheit 
Miljødirektoratet fastsett kven som skal vere forvaltingsmyndigheit etter denne forskrifta. 
 
 
§ 12 Ikraftsetting 
Denne forskrifta trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  



Vedlegg 27 
 
Forskrift om vern av Åmtona naturreservat i Åmli kommune i Aust-Agder fylke  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med rik, variert og gammel edelløvskog med 
partier med meget gammel eikeskog. Forekomster av rik, hellende, engpreget eik-lindeskog, og 
meget rik blandingsedelløvskog på skredjord, gir området særskilt betydning for biologisk 
mangfold generelt, og sjeldne og truete arter spesielt. Området representerer en spesiell utpost-
forekomst for gammel eik med eik forekommende sjeldent høyt i terrenget, opp til 550 m.o.h. Det 
er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle 
dem. 
 
§ 2 Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 20/7 og 20/25 i Åmli kommune. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 436 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 
i målestokk 1:5000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Åmli kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt.  
 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Beiting.  

 
§ 5 Regulering av ferdsel  
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

 



I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 

luftfartøy.  
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  
Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget.  

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 
b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.  
naturmangfoldloven § 47. 
 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 28 
 
Forskrift om vern av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune i Vest-Agder fylke 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde dominert av edelløvskog på den ene siden 
av Audna og et skogområde nær vestgrensen for sammenhengende granskog på østsiden av 
Audna, med alt naturlig plante- og dyreliv. Området har stor økologisk variasjon og inneholder 
naturtyper som rik edelløvskog med alm-lindeskog-utforming, or-heggskog med svartor-utforming 
og gammel barskog. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi, både på grunn av de artsrike 
utformingene vest for elva og ved sammenstillingen av natur uten gran vest for elva og natur med 
stedegen gran øst for elva, i et område hvor grana er i naturlig vandring. Det er en målsetting å 
beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 
 
§ 2 Avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 25/1, 25/3, 25/4, 25/6, 25/7, 25/9 og 26/14 i Audnedal 
kommune. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på 1054 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i 
målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Audnedal kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet 
 
§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a. Sanking av bær og matsopp. 
b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
d. Beiting. 
e. Utsetting av saltsteiner. 
f. Vedlikehold av veier, anlegg og andre innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 



g. Merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper og bruer som eksisterte på 
vernetidspunket. 

h. Uttak av gran fra plantefelt på gnr/bnr 25/4. Det skal ikke plantes i feltet etter hogst. 
Fylkesmannen skal ha melding når hogsten foretas. Bestemmelsene gjelder til og med år 
2032. 

i. Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 
kraftanlegg. 

j. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 
verneformålet. 

k. Fremtidig nødvendig utvidelse av Fylkesveg 460 i samsvar med godkjent reguleringsplan. 
 
§ 5 Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a. Motorisert ferdsel i naturreservatet er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt unntatt på traseer som er godkjent 

for slik bruk i forvaltningsplan, jf. § 10. 
 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 
Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 
terrenget. 

c. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og 
kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

d. Nødvendig motorferdsel på traktorvei (merket av på vernekartet): 
1. opp Listadkleiva i forbindelse med uttransport av storvilt 
2. opp Listadkleiva ved behov for nødvendig rensing av brønn i bruk på 

vernetidspunktet 
3. til Veståsmyr i forbindelse med skogsdrift. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d. Gjerding i forbindelse med beiting. 
e. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e, § 4 f, § 7 b, § 7c og § 7 

d.   
f. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 j. 
g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av energi- og kraftanlegg, 

             jf. § 4 i, samt ved oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 j og § 7 f. 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 



sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 
 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



Vedlegg 29 
 
Forskrift om vern av Heltveit‐Bjørge naturreservat i Lindås kommune, Hordaland fylke 
 
Fastsett ved kongeleg resolusjon av 14. februar 2014 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 34, jf § 37 og § 62. Fremja av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Føremål 
Føremålet med vernet er å ta vare på eit variert skogområde som har særskilt betydning for det 
biologiske mangfaldet i regionen. Delar av området representerer ein bestemt type natur med preg 
av temperert regnskog og her finst mellom anna viktige førekomstar av sjeldne artar lav, 
edellauvskog og gamle, styva asketre. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi og skal kunne 
nyttast til undervising og forsking, på ein måte som gjer at det biologiske mangfaldet ikkje vert 
skadelidande. Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og 
eventuelt vidareutvikle dei.  
 
§ 1 Geografisk avgrensing 
Naturreservatet femner om eigedomane 235/1, 241/1, 241/2 og 241/3 i Lindås kommune. 
 
Naturreservatet dekker eit areal på ca. 719 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i 
målestokk 1:8000 dagsett Klima- og miljødepartementet februar 2014. Dei nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal bli koordinatfesta. 
 
Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Lindås kommune, hjå Fylkesmannen i Hordaland, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3 Vernereglar 
I naturreservatet må ingen gjere noko som kan øydelegge eller redusere verneverdiane som er 
angitt 
i verneføremålet. 
 
I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 
forbode å fjerne plantar, sopp og lav eller delar av desse frå naturreservatet. Planting eller 
såing av tre eller annan vegetasjon er forbode. 

b) Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 
uroing. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje iverksettast tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av 
bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 
campingvogner, brakker el. l., framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, 
bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av ureining, deponering av 
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. 
Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirar, idrettsarrangement eller andre større arrangement er 
forbode. 

e) Det er forbode å brenne bål i reservatet. 
 
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane 
Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Fjerning av framande treslag. Virket etter slik hogst kan fjernast og nyttast til ved. 
c) Kyndig skjøtsel av etablerte styvingstre. Avkappa virke kan fjernast og nyttast til ved. 
d) Avgrensa uttak av ved til eigen bruk, i samsvar med forvaltingsplan. 
e) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk. 
f) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk. 



g) Beiting med beitedyr som har tradisjon i området og som ikkje er til påviseleg skade for 
det biologiske mangfaldet. 

h) Vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar i samsvar 
med tilstand på vernetidspunktet. 

i) Drift, vedlikehald og naudsynt istandsetting ved akutt utfall på eksisterande energi‐ og 
kraftanlegg. 

j) Oppgradering/fornying av eksisterande kraftleidningar for heving av spenningsnivå og 
auking av linetverrsnitt når dette ikkje krev vesentlege fysiske endringar i høve til 
verneføremålet. 

 
§ 5 Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje med varsemd og omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne. 
 
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel er forbode, medrekna start og landing med luftfarty. 
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt riding er forbode. 

 
§ 6 Generelle unntak frå ferdselsreglane 
Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for: 
Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak i samband med ambulanse‐, politi‐, 
brannvern‐, rednings‐ og oppsynsverksemd, samt gjennomføring av skjøtsels- eller 
forvaltingsoppgåver som er vedteke av forvaltingsstyresmakta. Unntaket gjeld ikkje 
øvingsverksemd. 
 
Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyrety som 
vert nytta skal vere skånsame mot markoverflata. Ein skal gje melding til ansvarleg 
oppsyn for verneområdet i forkant av slik køyring. 

b) Naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall på eksisterande energi‐ og kraftanlegg. 
Det skal i etterkant sendast melding til forvaltingsstyresmakta. 

c) Naudsynt uttransport av felt hjort eller anna storvilt med lett beltekøyrety som ikkje set 
varige spor i terrenget. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 
Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje dispensasjon til: 

a) Avgrensa bruk av naturreservatet til aktivitetar nemnt i § 3 d)  
b) Oppgradering/fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4 j). 
c) Oppsetting av gjerde i forbindelse med beiting som omtalt i § 4 g).  
d) Naudsynt motorferdsel i samband med drift og vedlikehald av energi- og kraftanlegg, jf. § 

4 i), samt ved oppgradering/fornying av kraftleidningar jf. § 4 j) og § 7 b). 
e) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 
f) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 
g) Naudsynt motorferdsel i samband med tiltak som omtalt i § 7 c) og § 7 e).   

 
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar 
Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom tiltaket ikkje er i strid med verne- 
vedtaket sitt føremål og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom tryggleiks-
omsyn og omsyn til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. Naturmangfaldlova § 48. 
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak for å 
oppretthalde eller oppnå den natur‐ eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf. 
naturmangfaldlova § 47. 
 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det skal utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningsliner for forvaltning av 



naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.  
 
§ 11 Forvaltingsstyresmakt 
Miljødirektoratet fastset kva instans som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne 
forskrifta. 
 
§ 12 Iverksetting 
Denne forskrifta trer i kraft straks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



Vedlegg 30 

Forskrift om vern av Spålen-Katnosa naturreservat i Ringerike kommune, Buskerud fylke, 
Jevnaker kommune og Lunner kommune, Oppland fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et forholdsvis urørt naturområde med sitt biologiske 
mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har 
særlig betydning for biologisk mangfold og er egenartet fordi det er et av de få gjenværende større 
skogområdene sentralt på Østlandet uten store tekniske inngrep. Området har særskilt 
naturvitenskapelig verdi ved at det har et stort mangfold av vegetasjonstyper med forekomst av 
flere sjeldne og truede arter av sopp, lav og moser. 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Ringerike kommune:18/3, 18/17, 34/3, 117/3, 118/2, 
132/9. Jevnaker kommune:167/2, 181/1. Lunner kommune: 115/1,2. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 20 100 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart i målestokk 1:25 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene 
for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike kommune, i Jevnaker kommune, i Lunner 
kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, hos Fylkesmannen i Oppland, i Miljødirektoratet og i 
Klima- og miljødepartementet.  

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 
kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 
er forbudt. 

 

 



§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
d) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
e) Beiting.  
f) Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet.  
g) Utsetting av saltsteiner.  
h) Brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende skogsbilveger er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 
Eksisterende skogsbilveger er avmerket på vernekartet. 
 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 
øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Motorisert ferdsel på eksisterende skogsbilveger. Eksisterende skogsbilveger er avmerket 
på vernekartet.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget, og motorbåt.  

d) Bruk av hest for uttransport av felt storvilt og for uttransport av og tilsyn med bufe. 
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).  
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 
e) Merking, rydding og vedlikehold av nye stier. 
f) Preparering av eksisterende skiløyper. 



g) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 c). 
h) Hogst av etablerte plantefelt. 
i) Slått av gamle slåttemarker og enger på Finnstad, Finnerudsætra og Spålsætra. 
j) Hogst av ved til bruk på eksisterende hytter i området. 
k) Hogst/rydding av vegetasjon rundt eksisterende hytter. 
l) Opplag av båter. 
m) Gjenoppbygging av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 
n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f), § 4 g), § 7 b), § 7 c), § 7 

f), § 7 h), § 7 i), § 7 j), § 7 l) og § 7 m). 
 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 23.juni 1995 nr. 654 om vern av 
Spålen-Katnosa naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud fylke, Jevnaker og Lunner 
kommuner, Oppland . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  



Vedlegg 31 
 
 

Forskrift om endringer i forskrift 22. desember 1989 nr. 1396 om fredning for Atnoset 
naturreservat, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner i Hedmark fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold § 34, jf. §§ 37 og 77. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  

I 

I forskrift 22. desember 1989 nr. 1396 om fredning for Atnoset naturreservat, Rendalen og Stor-
Elvdal kommune, Hedmark, foreslås punkt II endret til: 

II 

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: Rendalen: 31/1, 31/3, 31/41, 31/95, Stor-Elvdal: 
13/4, 13/77, 16/3, 17/6, 19/25, 19/44, 19/582, 27/1, 28/1. 

Naturreservatet dekker et areal på ca. 8,5 km2. Grensene for naturreservatet går fram av kart i 
målestokk 1:50 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. Kartet og verneforskriften 
oppbevares i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka og knekkpunktene bør koordinatfestes. 

II 

Forskriften trer i kraft straks. 
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