
Vedlegg 1.    
Forskrift om vern av Aspa naturreservat, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal  
 
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremja av Klima- 
og  miljødepartementet.     
    
§ 1 Føremål    

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit skogsområde som representerer ein bestemt 
type natur i form av rik edellauvskog. Vidare er føremålet å ta vare på eit område som har særleg 
betydning for biologisk mangfald ved at skogen er velutvikla og er leveområde for fleire kravfulle 
artar.  

Det er eit mål å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei.  
 
§ 2 Geografisk avgrensing    

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Tingvoll kommune: 141/6.   
Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 123 dekar. Grensene for naturreservatet går     

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for     
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.     

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Tingvoll kommune, hos Statsforvaltaren i Møre og 
Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.     
 
§ 3 Vernereglar    

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram 
av føremålet med vernet.     

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:    
a. Vegetasjonen, medrekna daude 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 tre og annan vegetasjon er forbode.     

b. Dyrelivet, medrekna 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 til dømes 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 anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av forureining, etterlating 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 større arrangement er forbode.    
e. Bålbrenning er forbode.  

 
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for 
a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk  
d. vedlikehald og bruk av eksisterande jakttårn 
e. beiting 
f. utsetting av saltsteinar 
g. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt 
h. fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt  
i. bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved, i samsvar med gjeldande lovverk 
j. drift og vedlikehald, samt istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall, på 

eksisterande energi- og kraftanlegg inntil verneområdet. 



  
§ 5 Regulering av ferdsel    

All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.  
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

a. Motorisert ferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 
b. Sykling, riding og bruk av hest er forbode utanom eksisterande stiar.  

 
§ 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- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.     
Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.  

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for 
a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 
verneområdet før køyring skjer 

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 
terrenget 

c. naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande 
energi- og kraftanlegg inntil verneområdet. Ved bruk av motorisert transport skal det i 
etterkant sendast melding til forvaltingsstyresmakta  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til     
a. istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne 
b. tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk 
c. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnt i § 6 andre ledd bokstav b  
d. ringbarking, hogst og uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag 
e. merking og rydding av nye stiar 
f. avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d  
g. oppsetting og vedlikehald av gjerde  
h. gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade  
i. bruk av naturreservatet til miljøtilpassa reiselivsverksemd i samsvar med plan godkjent av 

forvaltningsstyresmakta  
j. øvingskøyring for formål nemnt i § 6 første ledd 
k. naudsynt motorferdsel i samband med drift og vedlikehald av kraftleidning inntil 

verneområdet 
l. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav f og § 7 bokstav a, b, d, g og h  

 
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar   

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 
føremålet med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 
naturmangfoldloven § 48.    
 
§ 9 Skjøtsel   

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 
for å oppretthalde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.    
naturmangfoldloven § 47.    
 
 
 
 



§ 10 Forvaltingsplan   
Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.    
   
§ 11 Forvaltingsstyresmakt   

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.    
    

§ 12 Ikraftsetjing   
Denne forskrifta trer i kraft straks.    

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  



  



Vedlegg 2.  
Forskrift om vern av Lerheim naturreservat, Rauma kommune, Møre og Romsdal  
 
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremja av Klima- 
og miljødepartementet.     
    
§ 1 Føremål    

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit variert skogsområde som inneheld trua og 
sjeldan natur i form av gammal og velutvikla edellauvskog. 

Det er eit mål å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei.  
 
§ 2 Geografisk avgrensing    

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Rauma kommune: 125/1.   
Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 446 dekar. Grensene for naturreservatet går     

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for     
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.     

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Rauma kommune, hos Statsforvaltaren i Møre og 
Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.     
 
§ 3 Vernereglar    

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram 
av føremålet med vernet.     

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:    
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.     

b. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og 
unødig forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode.  

c. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes 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 anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av forureining, etterlating 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 større arrangement er forbode.    
e. Bålbrenning er forbode.  

 
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for  
a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk  
d. vedlikehald og bruk av eksisterande jakttårn 
e. vedlikehald av eksisterande stiar merka i vernekart 
f. beiting 
g. utsetting av saltsteinar 
h. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt 
i. fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt  
j. bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved, i samsvar med gjeldande lovverk 
k. drift og vedlikehald, samt istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall, på 

eksisterande energi- og kraftanlegg inntil verneområdet. 
  



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

a. Motorisert ferdsel til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 
b. Sykling, riding og bruk av hest 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- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.     
Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.  

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for 
a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 
verneområdet før køyring skjer 

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 
terrenget 

c. naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande 
energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast 
melding til forvaltingsstyresmakta  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til     
a. istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne 
b. tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk 
c. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnt i § 6 andre ledd bokstav b  
d. ringbarking, hogst og uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag 
e. merking og rydding av nye stiar 
f. avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d  
g. oppsetting og vedlikehald av gjerde  
h. gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade  
i. bruk av naturreservatet til miljøtilpassa reiselivsverksemd i samsvar med plan godkjent av 

forvaltingsstyresmakta  
j. øvingskøyring for formål nemnt i § 6 første ledd 
k. naudsynt motorferdsel i samband med drift og vedlikehald av kraftleidning inntil 

verneområdet 
l. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav a, b, d, g og h. 

 
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar   

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 
føremålet med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, 
jf. naturmangfoldloven § 48.    
 
§ 9 Skjøtsel   

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 
for å oppretthalde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.    
naturmangfoldloven § 47.    
 
§ 10 Forvaltingsplan   

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.    



   
§ 11 Forvaltingsstyresmakt   

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.    
    

§ 12 Ikraftsetjing   
Denne forskrifta trer i kraft straks.    

 
 
 
 
 
  



  



Vedlegg 3.   
Forskrift om vern av Knausnakken naturreservat, Vestnes kommune, Møre og Romsdal  
 
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremja av Klima- og     
miljødepartementet.     
    
§ 1 Føremål    

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit variert skogsområde som inneheld trua og 
sjeldan natur i form av gammal og velutvikla boreal lauvskog.  

Det er eit mål å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei.  
 
§ 2 Geografisk avgrensing    

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Vestnes kommune: 77/1, 77/7, 77/8.    
Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 550 dekar. Grensene for naturreservatet går     

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for     
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.     

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Vestnes kommune, hos Statsforvaltaren i Møre og 
Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.     
 
§ 3 Vernereglar    

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram 
av føremålet med vernet.     

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:    
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.     

b. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og 
unødig forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode.  

c. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes 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 anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av forureining, etterlating 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 større arrangement er forbode.    
e. Bålbrenning er forbode.  

 
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for 
a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk  
d. vedlikehald av eksisterande jakttårn 
e. beiting 
f. utsetting av saltsteinar 
g. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt 
h. fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt  
i. bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved, i samsvar med gjeldande 

lovverk. 
 

§ 5 Regulering av ferdsel    
All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.  



I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 
a.  Motorisert ferdsel til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy 
b.  Sykling, riding og bruk av hest er forbode utanom eksisterande stiar.  

 
§ 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- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.     
Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.  

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for 
a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 
verneområdet før køyring skjer 

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 
terrenget 

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til     
a. istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne 
b. tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk 
c. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnt i § 6 andre ledd bokstav b  
d. ringbarking, hogst og uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag 
e. merking og rydding av nye stiar 
f. avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d  
g. oppsetting og vedlikehald av gjerde  
h. gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade  
i. bruk av naturreservatet til miljøtilpassa reiselivsverksemd i samsvar med plan godkjent av 

forvaltingsstyresmakta  
j. øvingskøyring for formål nemnt i § 6 første ledd 
k. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav f og § 7 bokstav a, b, d, g og h. 

 
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar   

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 
føremålet  med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 
 naturmangfoldloven § 48.    
 
§ 9 Skjøtsel   

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 
for å oppretthalde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.    
naturmangfoldloven § 47.    
 
§ 10 Forvaltingsplan   

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.    
   
§ 11 Forvaltingsstyresmakt   

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.    
    

§ 12 Ikraftsetjing   
Denne forskrifta trer i kraft straks.    

 



Vedlegg 4. 
Forskrift om vern av Ramshylla naturreservat, Vanylven kommune, Møre og Romsdal  
 
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremja av Klima- 
og  miljødepartementet.     
    
§ 1 Føremål    

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit skogsområde som inneheld trua og sjeldan natur 
i form av rik edellauvskog. Vidare er føremålet å ta vare på eit område som har særleg betydning 
for biologisk mangfald ved at skogen er leveområde for fleire kravfulle artar.  

Det er eit mål å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei.  
 
§ 2 Geografisk avgrensing    

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Vanylven kommune: 103/1, 103/2, 103/3, 
103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/15.    

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 348 dekar. Grensene for naturreservatet går     
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for     
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.     

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Vanylven kommune, hos Statsforvaltaren i Møre 
og Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.     
 
§ 3 Vernereglar    

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram 
av føremålet med vernet.     

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:    
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.     

b. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og 
unødig forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode.  

c. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes 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 anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av forureining, etterlating 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 større arrangement er forbode.    
e. Bålbrenning er forbode.  

 
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for 
a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk  
d. beiting 
e. utsetting av saltsteinar 
f. vedlikehald av eksisterande jakttårn 
g. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt 
h. fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt  
i. bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved, i samsvar med gjeldande 

lovverk. 
 



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

a. Motorisert ferdsel til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy 
b. Sykling, riding og bruk av hest er forbode utanom eksisterande stiar.  

 
§ 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- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.     
Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.  

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for 
a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 
verneområdet før køyring skjer 

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 
terrenget 

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til     
a. istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne 
b. tiltak i samband med forvalting av vilt  
c. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnt i § 6 andre ledd bokstav b  
d. ringbarking, hogst og uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag 
e. merking og rydding av nye stiar 
f. avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d  
g. oppsetting og vedlikehald av gjerde  
h. gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade  
i. bruk av naturreservatet til miljøtilpassa reiselivsverksemd i samsvar med plan godkjent av 

forvaltingsstyresmakta  
j. øvingskøyring for føremål nemnt i § 6 første ledd 
k. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav e og § 7 bokstav a, b, d, g og h. 

 
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar   

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 
føremålet med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf.  
naturmangfoldloven § 48.    
 
§ 9 Skjøtsel   

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 
for å oppretthalde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.    
naturmangfoldloven § 47.    
 
§ 10 Forvaltingsplan   
         Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av naturreservatet. 
Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av skjøtsel.    
   
§ 11 Forvaltingsstyresmakt   

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.    
    

§ 12 Ikraftsetjing   
Denne forskrifta trer i kraft straks.    



Vedlegg 5.     
Forskrift om vern av Skolten naturreservat, Gulen kommune, Vestland     
    
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremja av Klima- 
og miljødepartementet.     
    
§ 1 Føremål    

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit større område som inneheld trua, sjeldan og 
sårbar natur i form av vestnorsk regnskog, gamal furu- og lauvblandingsskog, samt rik 
edellauvskog med bekkekløftmiljø.  

Det er eit mål å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, og at mangfaldet av 
artar og livsmiljøa deira skal få utvikle seg mest mogleg naturleg.  

    
§ 2 Geografisk avgrensing    

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Gulen kommune: 8/1, 8/2, 8/3.    
Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 1481 dekar. Grensene for naturreservatet går     

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for     
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.     

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Gulen kommune, hos Statsforvaltaren i Vestland, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.     
    
§ 3 Vernereglar    

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram 
av føremålet med vernet.     

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:    
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.     

b. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og 
unødig forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode.    

c. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring 
av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombels innretningar, parkering 
av campingvogner, brakker e. l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, 
jordkablar, kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, 
uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
ureiningar, plassering av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske middel. 
Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande.     

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.    
    
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane    

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for     
a. sanking av bær, nøtter og matsopp     
b. bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved, i samsvar med gjeldande 

lovverk   
c. beiting  
d. utplassering av saltstein i samband med beiting   
e. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk    
f. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt     
g. forsiktig rydding av småbusk og kvist i samband med storviltjakt  
h. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk    
i. vedlikehald av gjerde og andre anlegg og innretningar i samsvar med tilstand på 

vernetidspunktet  
j. rydding og vedlikehald av sti i samsvar med tilstanden på vernetidspunktet.   

    
§ 5 Regulering av ferdsel    

All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.     
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:     



a. Motorferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.    
b. Bruk av sykkel, hest og kjerre, og 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- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.     
Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.     

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for    
a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast 

skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn 
for verneområdet i forkant av køyring     

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor 
i terrenget    

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy.    
    
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til     
a. tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk    
b. istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel av kulturminne i samråd med 

kulturminnestyresmaktene   
c. merking og rydding av nye stiar og oppsetting av turpostar   
d. oppsetting av nye gjerde i samband med beiting   
e. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav d, h, i og § 7 bokstav a, b og d.   

    
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 
føremålet  med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, 
jf. naturmangfoldloven § 48.     
    
§ 9 Skjøtsel    

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 
for å oppretthalde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.     
naturmangfoldloven § 47.     
    
§ 10 Forvaltningsplan    

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalda nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.     
    
§ 11 Forvaltingsstyresmakt    

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.     
     

§ 12 Ikraftsetjing    
Denne forskrifta trer i kraft straks.    

  



Vedlegg 6.     
Forskrift om vern av Loftesnes naturreservat, Sogndal kommune, Vestland     
    
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremja av Klima- 
og miljødepartementet.     
    
§ 1 Føremål    

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit område som representerer ein bestemt type 
natur i form av rik edellauvskog, frodig blandingslauvskog og med furu høgare til fjells. 

Det er eit mål å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, og at mangfaldet av 
artar og livsmiljøet deira skal få utvikle seg mest mogleg naturleg.    

    
§ 2 Geografisk avgrensing    

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Sogndal kommune: 1/12, 2/2, 2/5, 2/6, 2/11.   
Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 623 dekar. Grensene for naturreservatet går     

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for     
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.     

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Sogndal kommune, 
hos Statsforvaltaren i Vestland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.     
    
§ 3 Vernereglar    

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram 
av føremålet med vernet.     

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:    
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.     

b. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og 
unødig forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode.     

c. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring 
av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombels innretningar, parkering 
av campingvogner, brakker e. l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, 
jordkablar, kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, 
uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
ureiningar, plassering av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske middel. 
Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande.     

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.    
    
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane    

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for     
a. sanking av bær, nøtter og matsopp     
b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk    
c. beiting     
d. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt     
e. forsiktig rydding av småbusk og kvist i etablerte siktgater i samband med storviltjakt  
f. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk    
g. vedlikehald av eksisterande jaktbu, brønn, gjerde og andre anlegg og innretningar i 

samsvar med tilstand på vernetidspunktet  
h. varsam rydding av eksisterande sti merka på vernekartet  
i. utsetting av saltstein   
j. bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved, i samsvar med gjeldande 

lovverk   
k. drift og vedlikehald, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterande energi- og 

kraftanlegg i og inntil verneområdet   
  

§ 5 Regulering av ferdsel    
All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.     



I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:     
a. Motorferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.    
b. Utanom stien vist på vernekartet er bruk av sykkel, hest og kjerre, samt riding 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- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.     
Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.     

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for    
a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast 

skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn 
for verneområdet i forkant av køyring     

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor 
i terrenget    

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy    
d. naudsynt motorferdsle i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande 

energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast 
melding til forvaltningsstyresmakta.  

    
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til     
a. avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 annet ledd bokstav d   
b. istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel av kulturminne  
c. tiltak i samband med forvaltning av vilt     
d. uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy nemnt i § 6 annet 

ledd bokstav b   
e. merking og rydding av nye stiar   
f. oppsetting av gjerde  
g. naudsynt sikringsarbeid i samband med førebygging av skred og ras ned mot busetnad og 

veg   
h. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav f, g, i, k og § 7 bokstav b, c, f og g.  

    
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 
føremålet med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, f. naturmangfoldloven § 
48.     
    
§ 9 Skjøtsel    

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 
for å oppretthalde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.     
naturmangfoldloven § 47.     
    
§ 10 Forvaltningsplan    

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.     
    
§ 11 Forvaltingsstyresmakt    

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.     
     

§ 12 Ikraftsetjing    
Denne forskrifta trer i kraft straks.     

  



Vedlegg 7.  
Forskrift om vern av Setråsen og Femanger naturreservat, Bjørnafjorden kommune, 
Vestland    
 
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34  og § 62. Fremja av Klima- 
og miljødepartementet.     
    
§ 1 Føremål    

Føremålet med forskrifta er å ta vare på trua, sjeldan og sårbar natur i form av vestnorsk 
regnskog, gamal kystfuruskog, rik edellauvskog og bekkekløftmiljø. Vidare er føremålet å ta vare 
på eit område som har særleg betydning for biologisk mangfald ved at det har rike, fuktige skogar, 
stor variasjon av natur- og vegetasjonstypar og er leveområde for svært sjeldne og trua artar.  

Det er eit mål å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, og at mangfaldet av 
artar og livsmiljøa deira skal få utvikle seg mest mogleg naturleg.  

    
§ 2 Geografisk avgrensing    

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Bjørnafjorden kommune: 213/3, 214/1, 214/3, 
218/1, 218/3, 219/1, 219/2, 2020/1, 220/7.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 6371 dekar. Grensene for naturreservatet går     
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for     
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.     

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Bjørnafjorden kommune, 
hos Statsforvaltaren i Vestland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.     
    
§ 3 Vernereglar    

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram 
av føremålet med vernet.     

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:    
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.     

b. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og 
unødig forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode.      

c. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring 
av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombels innretningar, parkering 
av campingvogner, brakker e. l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, 
jordkablar, kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, 
uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
ureiningar, plassering av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske middel. 
Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande.     

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.    
    
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane    

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for     
a. sanking av bær, nøtter og matsopp     
b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk    
c. skånsam beiting     
d. vedlikehald av vegar, gjerde og andre anlegg og innretningar i samsvar med tilstand på 

vernetidspunktet  
e. fortøying av småbåt ved fastfortøying, dragfortøying, ankring, og mellombels lagring på 

land  
f. oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt  
g. brenning av bål med tørrkvist frå bakken eller medteken ved, i samsvar med gjeldande 

lovverk  
h. utsetjing av saltsteinar  
i. drift og vedlikehald, samt istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterande energi- og kraftanlegg i eller inntil verneområdet  



j. oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking av 
linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skader verneverdiane angitt i verneføremålet 
nemneverdig.  

  
§ 5 Regulering av ferdsel    

All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.     
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:     

a. Motorferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.    
b. Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt riding er forbode utanom eksisterande veg, 

traktorvegar og stiar avmerka på vernekartet.  
  
§ 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- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.     
Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.     

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for    
a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast 

skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn 
for verneområdet i forkant av køyring     

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor 
i terrenget    

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy    
d. naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande 

energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast 
melding til forvaltningsmynde   

e. motorferdsel på Sundvorvegen opp til snuplass ved Botsvatnet.  
    
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til     
a. avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 annet ledd bokstav d   
b. merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar   
c. istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel av kulturminne  
d. tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk   
e. oppsetting av gjerde i samband med beiting     
f. kontrollert hogst av tre som er til ulempe for innmark, vegar og anlegg. Hogde tre skal bli 

igjen i naturreservatet  
g. fjerning av treslag som ikkje er stadeigne  
h. uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd bokstav b  
i. etablering av siktegater for storviltjakt  
j. bruk av naturreservatet til miljøbasert reiselivsverksemd etter plan godkjent av 

forvaltningsstyresmakta  
k. oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4 bokstav j 
l. nødvendig motorferdsel i samband med drift og vedlikehald, samt oppgradering og 

fornying av eksisterande kraftlinje  
m. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav d, h og § 7 bokstav c, d, e og g.  

    
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 
føremålet  med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, f. naturmangfoldloven § 
48.     
    
§ 9 Skjøtsel    

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 
for å oppretthalde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.     
naturmangfoldloven § 47.     



    
§ 10 Forvaltningsplan    

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.     
    
§ 11 Forvaltingsstyresmakt    

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.     
     

§ 12 Ikraftsetjing    
Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 20. desember 2019 nr. 1935 om 

vern av Setråsen naturreservat, Fusa kommune, Hordaland oppheva.   
  



  



Vedlegg 8.     
Forskrift om vern av Gulbergnotten naturreservat, Ullensvang kommune, Vestland     
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremja av Klima- 
og miljødepartementet.     
    
§ 1 Føremål    

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit område som representerer ein bestemt type 
natur i form av eit oseanisk prega skogområde, og som har særleg betydning for biologisk 
mangfald ved at det har fleire natur- og vegetasjonstypar, edellauvskog, furuskog og lite påverka 
skog utan synlege inngrep. 

Det er eit mål å ta vare på verneverdiane i best mogleg tilstand, og at mangfaldet av artar 
og livsmiljøa deira skal få utvikle seg mest mogleg naturleg.  

    
§ 2 Geografisk avgrensing    

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Ullensvang kommune: 313/1, 313/2, 313/4, 
313/6, 313/19, 313/39, 314/1, 314/4, 314/6, 314/22, 314/23-24, 314/26, 314/71, 315/2, 315/5, 
315/16, 323/1, 323/3, 323/5, 324/1, 324/4, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 330/11, 330/18, 331/1, 
331/4, 331/31, 331/156, 331/184, 332/5, 332/6, 332/9, 332/11, 332/12, 332/18.   

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 6466 dekar. Grensene for naturreservatet går     
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for     
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.     

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Ullensvang kommune, hos Statsforvaltaren i 
Vestland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.     

 
§ 3 Vernereglar    

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram 
av føremålet med vernet.     

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:    
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.     

b. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og 
unødig forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode.     

c. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring 
av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombels innretningar, parkering 
av campingvogner, brakker e. l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, 
jordkablar, kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, 
uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
ureiningar, plassering av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske middel. 
Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande.     

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.    
    
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane    

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for     
a. sanking av bær, nøtter og matsopp     
b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk    
c. fjerning av treslag som ikkje er stadeigne   
d. skånsam beiting  
e. drift og vedlikehald, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall, 

på eksisterande energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet   
f. oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking 

av linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skadar verneverdiane angitt i verneføremålet 
nemneverdig.   

    
§ 5 Regulering av ferdsel    

All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.     



I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:     
a. Motorferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.    
b. Utanom eksisterande stiar er bruk av sykkel, hest og kjerre, samt riding 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- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.     
Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.     

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for    
a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast 

skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn 
for verneområdet i forkant av køyring     

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor 
i terrenget    

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy    
d. naudsynt motorferdsle i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande 

energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast 
melding til forvaltningsstyresmakta.  

    
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til     
a. avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnd i § 3 andre ledd bokstav d   
b. merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar   
c. istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel av kulturminne   
d. tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk   
e. bruk av naturreservatet til miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjend av 

forvaltningsstyresmakta   
f. kontrollert hogst av tre som er til ulempe for bygningar og anlegg   
g. uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd bokstav b   
h. oppgradering og fornying av kraftleidning som ikkje fell inn under § 4 bokstav f  
i. naudsynt motorferdsel i samband med drift og vedlikehald, samt oppgradering og fornying 

av eksisterande kraftleidning  
j. rydding av siktelinjer frå mobilt jakttårn   
k. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav c og § 7 bokstav c og d.  

    
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 
med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik 
eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, f. naturmangfoldloven § 48.     
 
§ 9 Skjøtsel    

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 
for å oppretthalda eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.     
naturmangfoldloven § 47.     
    
§ 10 Forvaltningsplan    

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av natur-
reservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av skjøtsel.     
    
§ 11 Forvaltingsstyresmakt    

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.     
     

§ 12 Ikraftsetjing    
Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 19. mars 2021 nr. 783 om vern 

av Gulbergnotten naturreservat, Ullensvang kommune, Vestland, oppheva.   



Vedlegg 9.    
Forskrift om vern av Adnaråsen naturreservat,  Sokndal kommune, Rogaland    
  
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremja av Klima- 
og miljødepartementet.      
     
§ 1 Føremål     

Formålet med forskrifta er å ta vare på eit område som representerer ein bestemt type natur 
i form av edellauvskog. Området inneheld i hovudsak lågurt-edellauvskog, men har stor variasjon i 
naturtypar frå lågurtskog, innslag av beitepreg og stadvis hagemark med gamle hasselbuskar og 
med grove og hole tre, mot mindre rike parti prega av boreale lauvtreslag.  

Det er eit mål å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei.   
 
§ 2 Geografisk avgrensing     

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Sokndal kommune: 69/2.  
Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 166 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for     
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.      

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Sokndal kommune, hos Statsforvaltaren i 
Rogaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.      
  
§ 3 Vernereglar     

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram 
av føremålet med vernet.      

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:     
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.      

b. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og 
unødig forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode.   

c. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes 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 anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av forureining, etterlating 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 større arrangement er forbode.   
e. Bålbrenning er forbode.     

  
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane   

Vernereglane 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk   
d. vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar, og andre anlegg og innretningar merka av på 

vernekartet og i samsvar med tilstanden på vernetidspunktet  
e. beiting  
f. utsetting av saltsteinar.  

 
§ 5 Regulering av ferdsel     

All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.   
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

a. Motorisert ferdsel til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  



b. Sykling, riding og bruk av hest er forbode, utanom på eksisterande stier vist på 
vernekartet.  
 

§ 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- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.      
Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.   

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for 
a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 
verneområdet før køyring skjer  

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 
terrenget  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar     

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til    
a. istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne  
b. tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk  
c. merking og rydding av nye stiar   
d. avgrensa bruk av reservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d  
e. oppsetting og vedlikehald av gjerder   
f. øvingskøyring for føremål nemnd i § 6 første ledd  
g. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav d, f og § 7 bokstav a, b, e, h og i  
h. fjerning av oppslag av buskar og tre på toppen av Adnaråsen innafor areal merka i 

vernekartet  
i. rydding av oppslag og skjøtsel av kulturmarkområda merkt i vernekart.   

  
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 
føremålet med vernet og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, 
jf. naturmangfoldloven § 48.     
  
§ 9 Skjøtsel    

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 
for å oppretthalde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.     
naturmangfoldloven § 47.     
 
§ 10 Forvaltningsplan    

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.     
    
§ 11 Forvaltingsstyresmakt    

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.     
     

§ 12 Ikraftsetjing    
Denne forskrifta trer i kraft straks.     

 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 10.    
Forskrift om vern av Einarvatnet naturreservat,  Flekkefjord og Lund kommunar, Agder og 
Rogaland    
  
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62, jf. § 77. Fremja av Klima- og  
miljødepartementet.      
     
§ 1 Føremål     

Føremålet med forskrifta er å bevare eit større samanhengande skogsområde med alt 
naturleg plante- og dyreliv. Av særskilte kvalitetar nemnast område med godt utvikla, variert og rik 
skog med eldre furu på høg bonitet. Frå dei høgareliggande område renn fossar og stryk gjennom 
bekkekløfter, og store variasjonen i naturtypar gir høgt biologisk mangfald. 

Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei.   
  
§ 2 Geografisk avgrensing     

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Flekkefjord kommune: 128/1, 128/2, 128/4, 
128/5, 128/6, 129/5, 130/1, 130/2, 130/3, 130/5, 130/6, 130/7. Lund kommune: 18/1, 19/1, 19/3.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 6621 dekar. Grensene for naturreservatet 
går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for     
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.      

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Flekkefjord og Lund kommunar, 
hos Statsforvaltaren i Agder og Statsforvaltaren i Rogaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og 
miljødepartementet.      
  
§ 3 Vernereglar     

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram 
av føremålet med vernet.      

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:     
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.      

b. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og 
unødig forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode.   

c. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes 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 anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av forureining, etterlating 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 større arrangement er forbode.     
  
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane   

Vernereglane 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk   
d. vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar, og andre anlegg og innretningar i samsvar 

med tilstanden på vernetidspunktet  
e. skånsam beiting  
f. utsetting av saltsteinar  
g. bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved, i samsvar med gjeldande 

lovverk  
h. mellombels opplag av båt i Djupetjønn til bruk i elgjakta  
i. opplag av båt til eiga bruk for grunneigarar i området  



j. drift og vedlikehald, samt naudsynt istandsetjing ved akutt utfall eller fare for akutt utfall 
på eksisterande energi- og kraftanlegg  

k. oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking av 
linetverrsnitt når dette ikkje skadar verneverdiane i verneføremålet nemneverdig.  
    

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

a. Motorisert ferdsel på land og på vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling, riding og bruk av hest er forbode, utanom på eksisterande vegar og stiar.  

  
§ 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- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.      
Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.   

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for 
a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 
verneområdet før køyring skjer  

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 
terrenget  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy  
d. naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall 

på eksisterande energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i 
etterkant sendast melding til forvaltingsstyresmakta.  

  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar     

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til    
a. avgrensa bruk av reservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d  
b. istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne  
c. tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk  
d. merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar  
e. gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som er gått tapt ved brann eller 

naturskade  
f. oppføring av gjerde i samband med beiting  
g. uttak av norsk gran og utanlandske treslag   
h. opplag av båt  
i. øvingskøyring for føremål nemnd i § 6 første ledd  
j. vedlikehald av dreneringsgrøft markert i vernekartet  
k. restaurering av eksisterande bygningar på Sandmarkstølen og Heimre Stølen nordaust 

for Djupetjønn  
l. motorferdsel med lett beltekøyretøy som ikkje sett varige spor i terrenget langs trasé merka 

i vernekart for transport av naudsynt materiale, utstyr og ved til hytta ved Støbekken  
m. oppgradering eller fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4 bokstav k 
n. naudsynt motorferdsel i samanheng med drift og vedlikehald, samt oppgradering og 

fornying av eksisterande kraftleidningar  
o. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav d, f og § 7 bokstav b, c, e, f, g, j og 

k. 
  
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet  
med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik 
eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.     
  
§ 9 Skjøtsel    

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 
for å oppretthalde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.     



naturmangfoldloven § 47.     
  
§ 10 Forvaltningsplan    

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalda nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.     
    
§ 11 Forvaltingsstyresmakt    

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.     
     

§ 12 Ikraftsetjing    
Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 13. desember 2002 nr. 1514 

om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 2, fredning av Einarvannet naturreservat, 
Flekkefjord og Lund kommuner, Vest-Agder og Rogaland oppheva.   
 
  



  



Vedlegg 11.   
Forskrift om vern av Myran naturreservat, Kristiansand kommune, Agder   
   
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.   
   
§ 1 Formål    

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av gammel eikedominert edelløvskog og rik edelløvskog. Videre er formålet å bevare et 
område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur natur i form av skogtypene frisk rik 
edelløvskog og høgstaudeedelløvskog.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

   
§ 2 Geografisk avgrensning    

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Kristiansand kommune: 462/1.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 133 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.   

Verneforskriften med kart oppbevares i Kristiansand kommune, hos Statsforvalteren i 
Agder, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.   

d. Bruk av naturreservatet til 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk   
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk   
d. vedlikehold av eksisterende bygninger, veier, stier og andre anlegg og innretninger i 

henhold til standard på vernetidspunktet    
e. bruk av eksisterende båtplass, samt opplag av båt i Kimestadstøa   
f. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk   
g. beiting    
h. 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 er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.    



b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom eksisterende veier og stier.     
   
§ 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 for 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, og med traktor og ATV på eksisterende traktorveier tegnet inn på vernekartet   

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
   
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner   
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
c. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b  
d. hogst av etablerte plantefelt    
e. merking og rydding av nye stier   
f. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d   
g. oppsetting og vedlikehold av gjerder  
h. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 
i. nødvendig hogst og rydding inntil reguleringsmagasinet Tronstadvann i forbindelse med 

reguleringen og varierende flomvannstand  
j. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav d, h og § 7 bokstav a, b, d og 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 12.   

Forskrift om vern av Langåsen naturreservat, Birkenes kommune, Agder    

Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.    

   
§ 1 Formål    

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av eldre granskog. 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   
   
§ 2 Geografisk avgrensning    

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Birkenes kommune: 21/1.   
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 237 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.   

Verneforskriften med kart oppbevares i Birkenes kommune, hos Statsforvalteren i Agder, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til 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 i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. vedlikehold av eksisterende stier i henhold til standard på vernetidspunktet   
e. beiting  
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 er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.    
b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom eksisterende veier og stier.     

   
 



§ 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 for 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. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
   
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:    
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner   
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk   
c. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b   
d. merking og rydding av nye stier   
e. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d   
f. oppsetting og vedlikehold av gjerder   
g. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd  
h. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav f og § 7 bokstav a, b og 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 13.   
Forskrift om vern av Langebergsheia og Mannfallsnuten naturreservat, Birkenes og Froland 
kommuner, Agder   
   
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.    
   
§ 1 Formål    

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av eikeblandingsskog med høyt innslag av gamle eiketrær, gammel furuskog og større 
forekomster av barlind og osp.   

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   
   
§ 2 Geografisk avgrensning    

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Birkenes kommune: 132/1, 132/2. Froland 
kommune: 78/1, 82/22.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4563 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.   

Verneforskriften med kart oppbevares i Birkenes og Froland kommuner, 
hos Statsforvalteren i Agder, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk   
d. beiting  
e. utsetting av saltsteiner    
f. bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk   
g. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet  
h. oppgradering og fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnitt når tiltaket ikke skader verneverdiene i verneformålet nevneverdig.   
   
§ 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, herunder landing og start med luftfartøy.   
b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom eksisterende veier og stier.    

   
§ 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 for 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. landing og start med Forsvarets luftfartøy  
d. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 
sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

e. Nødvendig motorferdsel på driftsvei for eksisterende kraftledning avmerket på vernekartet i  
forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. 

  
 § 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til    
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner   
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
c. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b  
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d   
e. oppsetting og vedlikehold av gjerder   
f. oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 bokstav h 
g. nødvendig motorferdsel som ikke faller inn under § 6 e i forbindelse med drift og 

vedlikehold av eksisterende kraftledning   
h. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav e, h og § 7 bokstav a, b og 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. Samtidig oppheves forskrift 11. desember 2015 nr. 
1538 om vern av Langebergsheia og Mannfallsknuten naturreservat, Birkenes og Froland 
kommuner, Aust-Agder.    



  
Vedlegg 14.  
Forskrift om vern av Bjerke naturreservat, Larvik kommune, Vestfold og Telemark    
   
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.   
   
§ 1 Formål    

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av eldre skog som består av rik blandingsskog i lavlandet, rik edellauvskog 
og gammel barskog. 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   
   
§ 2 Geografisk avgrensning    

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Larvik kommune: 2021/1.   
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 194 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet  desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.   

Verneforskriften med kart oppbevares i Larvik kommune, hos Statsforvalteren i Vestfold 
og Telemark, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk  
c. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt  
d. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt  
e. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
f. vedlikehold av eksisterende hesteveier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

standard på vernetidspunktet  
g. skånsom beiting  
h. utsetting av saltstein  
i. bålbrenning 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. Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.    
b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom eksisterende hesteveier.   

   
§ 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 for 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. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser    

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
c. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b  
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d   
e. oppsetting og vedlikehold av gjerder   
f. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd   
g. merking av eksisterende hesteveier  
h. fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark. 

Vegetasjonen skal bli liggende igjen i naturreservatet 
i. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav f, h § 7 bokstav a, b, e, og h.  

   
§ 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 15.   
Forskrift om vern av Søbråten naturreservat, Bærum kommune, Viken   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.   
  
§ 1 Formål   

Formålet med forskriften er å bevare et område som har særskilt betydning for biologisk 
mangfold og som inneholder truet og sjelden natur i form av en forholdsvis stor lokalitet av 
varmekjær kildeløvskog.   

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem gjennom aktive restaureringstiltak.  
  
§ 2 Geografisk avgrensning   

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bærum kommune: 60/1.   
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 103 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.   

Verneforskriften med kart oppbevares i Bærum kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. skånsom beiting  
e. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.   
  
§ 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 landing og start med 
luftfartøy.  

b. Sykling, ridning og bruk av hest 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 for 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. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser   

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
c. oppsetting og vedlikehold av gjerder  
d. utsetting av saltsteiner  
e. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier   
f. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d.   

  
§ 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 Ramsås naturreservat, Bærum kommune, Viken   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62, jf.§ 77. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet.   
  
§ 1 Formål   

Formålet med forskriften er å bevare et variert skogområde som har særskilt betydning for 
biologisk mangfold ved at det inneholder gammel granskog, et klassisk eksempel på alm-lindeskog 
med innslag av hegg, frodig og velutviklet gråor-askeskog og mosaikk av andre rike 
vegetasjonstyper med plantegeografisk interessante arter. Området inneholder flere sjeldne, sårbare 
og truede arter.   

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Det skal samtidig tas hensyn til bruk av naturreservatet til idretts- og friluftslivsformål som 
ikke forringer verneverdiene nevnt i første ledd.  
  
§ 2 Geografisk avgrensning   

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bærum kommune: 60/1, 60/6, 64/1, 64/7, 65/8, 
80/6.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1691 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.   

Verneforskriften med kart oppbevares i Bærum kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. skånsom beiting  
e. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og lysløype med tilhørende stolper 

og ledningsnett, i henhold til tilstand på vernetidspunktet 
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt   
g. brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk   



h. orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på fylkesnivå 
i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og 
rettighetshavere» av 3.12.1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen følges  

i. terrengløp, på eksisterende stier og lysløype, som ikke forringer verneverdiene angitt i 
verneformålet   

j. skirenn.   
  

§ 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 landing og start med 
luftfartøy.  

b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom eksisterende stier og lysløype avmerket 
på vernekartet.   

c. I perioden fra og med 15. mars til og med 30. april er det ferdselsforbud i sonen avmerket 
med forbud 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 for 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 ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende løypetraseer eller 
løypetraseer som er tillatt etter andre bestemmelser i forskriften  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser   

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
b. oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting   
c. utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier, lysløype og gamle ferdselsveier   
d. rydding av vegetasjon ved utsiktspunkt   
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt   
f. utsetting av saltsteiner   
g. bruk av området til sykkelritt  
h. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 7 bokstav a, b, c, e og f 
i. avgrenset bruk av reservatet til andre større arrangementer.  

 
§ 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 16. desember 2005 nr. 
1538 om Verneplan for skog, vedlegg 2, Ramsåsen naturreservat, Bærum kommune, Akershus.  

 
 
 

 
 

 
  



  



Vedlegg 17.   
Forskrift om vern av Fokktuva naturreservat, Namsos kommune, Trøndelag   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av gammel og lite påvirket skog og spesielt naturtypene boreal regnskog og 
sumpskog.  Videre er formålet å bevare et området som har særlig betydning for biologisk 
mangfold ved at det er leveområde for en rekke sjeldne og sårbare arter knyttet til disse 
naturtypene.    

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namsos kommune: 264/1, 264/2.   
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 857 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Namsos kommune, hos Statsforvalteren i 
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 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 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt  
g. vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
h. rydding og fjerning av kvist og nedfall på eksisterende stier og leier. Trevirke av gran og 

furu som må ryddes skal forbli i verneområdet 
i. utsetting av saltsteiner  
j. bålbrenning med medbrakt ved, i samsvar med gjeldede lovverk   
k. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på 



bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på 
andre trær enn bjørk  

l. nødvendig rydding av vindfall i reindriftens eksisterende flyttleier, når vindfallet blir 
liggende igjen i verneområdet.   

  
§ 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 landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier.  

  
§ 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 kjøringen  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget  

c. nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtalen med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd  
b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd bokstav b  
c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
f. oppføring av gjerder og samleanlegg for beite  
g.  nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
h.  start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift  
i. oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift  
j. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 
naturtypeområder vist i forvaltningsplan  

k. nødvendig rydding som ikke faller inn under § 4 bokstav l og annet vedlikehold i 
reindriftens eksisterende flyttlei og kjøretrase. Trevirke av gran og furu som må ryddes skal 
forbli i verneområdet 

l. bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 
forvaltningsmyndigheten  

m. gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 
naturskade  

n. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav g, i og § 7 bokstav c, e, f og m.    
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  
  
§ 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 skal 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 18.   
Forskrift om vern av Storhøla naturreservat, Namsos kommune, Trøndelag   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av gammel og lite påvirket skog og spesielt naturtypene boreal regnskog og sumpskog.  
Videre er formålet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det 
er leveområde for en rekke sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.    

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namsos kommune: 264/1, 264/2  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 230 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Namsos kommune, hos Statsforvalteren i 
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 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 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt  
g. vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
h. rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av kvist og nedfall over stiene  
i. utsetting av saltsteiner  
j. bålbrenning med medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk   
k. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 



enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk  

l. nødvendig rydding av vindfall i reindriftens eksisterende flyttleier, når vindfallet blir 
liggende igjen i verneområdet.  

  
§ 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 landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier.  

  
§ 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 kjøringen  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget  

c. nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtalen med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd  
b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd bokstav b  
c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
f. oppføring av gjerder og samleanlegg for beite  
g.  nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
h.  start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift  
i. oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift  
j. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 
naturtypeområder vist i forvaltningsplan  

k. nødvendig rydding som ikke faller inn under § 4 bokstav l og annet vedlikehold i 
reindriftens eksisterende flyttlei og kjøretrase. Trevirke av gran og furu som må ryddes skal 
forbli i verneområdet 

l. bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 
forvaltningsmyndigheten  

m. gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 
naturskade  

n. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav g, i og § 7 bokstav c, e, f og m.   
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  
  
§ 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 skal 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 19.   
Forskrift om vern av Heivika naturreservat, Namsos kommune, Trøndelag   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av gammel og lite påvirket skog og spesielt naturtypene boreal regnskog og sumpskog.  
Videre er formålet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det 
er leveområde for en rekke sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.    

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namsos kommune: 264/1, 264/2  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 41 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Namsos kommune, hos Statsforvalteren i 
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 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 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt  
g. vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
h. rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av kvist og nedfall over stiene  
i. utsetting av saltsteiner  
j. bålbrenning med medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk   
k. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 



enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk  

l. nødvendig rydding av vindfall i reindriftens eksisterende flyttleier, når vindfallet blir 
liggende igjen i verneområdet.  

  
§ 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 landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier.  

  
§ 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 kjøringen  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget  

c. nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtalen med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  

a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 
første ledd  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 
annet ledd bokstav b  

c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
f. oppføring av gjerder og samleanlegg for beite  
g.  nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
h. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift  
i. oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift  
j. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 
naturtypeområder vist i forvaltningsplan  

k. nødvendig rydding som ikke faller inn under § 4 bokstav l og annet vedlikehold i 
reindriftens eksisterende flyttlei og kjøretrase. Trevirke av gran og furu som må ryddes skal 
forbli i verneområdet 

l. bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 
forvaltningsmyndigheten  

m. gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 
naturskade  

n. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav g, i og § 7 bokstav c, e, f og m.  
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  
  
§ 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 skal 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 Migan og Korsbekken naturreservat, Namsos kommune, Trøndelag   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og§ 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av gammel og lite påvirket skog og spesielt naturtypene boreal regnskog og fosseeng.  Videre 
er formålet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er 
leveområde for en rekke sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.    

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namsos kommune: 262/1 262/4, 262/7.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4391 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Namsos kommune, hos Statsforvalteren i 
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 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 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt  
g. vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
h. rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av kvist og nedfall over stiene  
i. utsetting av saltsteiner  
j. bålbrenning med medbrakt ved, eller rakved fra fjæra, i samsvar med gjeldende lovverk   
k. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 



enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk  

l. nødvendig rydding av vindfall i reindriftens eksisterende flyttleier, når vindfallet blir 
liggende igjen i verneområdet.  

 
§ 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 landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier.  

  
§ 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 kjøringen  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget  

c. nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtalen med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd  
b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd bokstav b  
c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
f. oppføring av gjerder og samleanlegg for beite  
g.  nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
h.  start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift  
i. oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift  
j. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 
naturtypeområder vist i forvaltningsplan  

k. nødvendig rydding som ikke faller inn under § 4 bokstav l og annet vedlikehold i 
reindriftens eksisterende flyttlei og kjøretrase. Trevirke av gran og furu som må ryddes skal 
forbli i verneområdet 

l. bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 
forvaltningsmyndigheten  

m. gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 
naturskade  

n. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav g, i og § 7 bokstav c, e, f og m.   
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  
  
§ 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 skal 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 21.   
Forskrift om vern av Storvikskogen naturreservat, Namsos kommune, Trøndelag   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av gammel og lite påvirket skog og spesielt naturtypen boreal regnskog. Videre er formålet å 
bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for 
sjeldne og sårbare arter knyttet til denne naturtypen.    

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namsos kommune: 21/2, 21/83.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 82 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Namsos kommune, hos Statsforvalteren i 
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 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 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt  
g. vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
h. rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av kvist og nedfall over stiene  
i. utsetting av saltsteiner  
j. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 



enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk  

k. nødvendig rydding av vindfall i reindriftens eksisterende flyttleier, når vindfallet blir 
liggende igjen i verneområdet.  

  
§ 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 landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier.  

  
§ 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 kjøringen  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget  

c. nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtalen med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd  
b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd bokstav b  
c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
f. oppføring av gjerder og samleanlegg for beite  
g.  nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
h.  start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift  
i. oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift  
j. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 
naturtypeområder vist i forvaltningsplan  

k. nødvendig rydding som ikke faller inn under § 4 bokstav k og annet vedlikehold i 
reindriftens eksisterende flyttlei og kjøretrase. Trevirke av gran og furu som må ryddes skal 
forbli i verneområdet   

l. bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 
forvaltningsmyndigheten  

m. gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 
naturskade  

n. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav g, i og § 7 bokstav c, e, f og m.  
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  
  
§ 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 skal 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 Krokvatnet naturreservat, Flatanger kommune, Trøndelag   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av gammel og lite påvirket skog og spesielt  naturtypene boreal regnskog og sumpskog.  
Videre er formålet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det 
er leveområde for en rekke sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.    

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Flatanger kommune: 32/2, 32/7, 32/10, 33/3.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2984 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Flatanger kommune, hos Statsforvalteren i 
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 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 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt  
g. vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
h. rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av kvist og nedfall over stiene  
i. utsetting av saltsteiner  
j. bålbrenning med medbrakt ved eller rakved i fjæra i samsvar med gjeldende lovverk   
k. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 



enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på 
andre trær enn bjørk  

l. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 
av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 
naturtypeområder vist i forvaltningsplan  

m. nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften. 
Trevirke av gran og furu som må ryddes skal forbli i verneområdet  

n. opplag av båt ved eksisterende båtfester. 
  
§ 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 landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier.  

  
§ 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 kjøringen  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget  

c. nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtalen med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  

a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 
første ledd  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 
annet ledd bokstav b  

c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
f. oppføring av gjerder og samleanlegg for beite  
g.  nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
h.  start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift  
i. oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift  
j. bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten  
k. gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade  
l. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav g, i og § 7 bokstav c, e, f og k 
m. etablering av nye båtfester 
n. nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til hytte ved  

Litlkrokvatnet. 
  For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 
distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  
  
 
 



§ 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 skal 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 Vuddudalen naturreservat, Levanger kommune, Trøndelag   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av gammel og lite påvirket skog under naturlig dynamikk og med rik vegetasjon i sørboreal 
sone. Videre er formålet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved 
at det er leveområde for en rekke sjeldne og sårbare 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.: Levanger kommune: 250/1, 250/6, 251/1.   
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 311 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Levanger kommune, hos Statsforvalteren i 
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 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 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt  
g. vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
h. rydding av eksisterende stier vist i på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og 

nedfall over stiene  
i. 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. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier.   

  
§ 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 kjøringen  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd  
b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd bokstav b  
c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d   
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
f. oppføring av gjerder og samleanlegg for beite    
g. bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten  
h. nødvendige tiltak innenfor naturreservatet for vedlikehold og sikkerhet på E6 og 

fylkesveg   
i. gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade  
j. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav g, i og § 7 bokstav c, e, f, h og 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 skal 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 20. desember 2019 nr. 
1971 om vern av Vuddudalen naturreservat, Levanger kommune, Trøndelag.   
 



Vedlegg 24.   

Forskrift om vern av Nordstifjellet naturreservat, Åfjord kommune, Trøndelag   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av boreal regnskog og rik edelløvskog. Videre er formålet å bevare et område som har særlig 
betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for sjeldne og sårbare arter.    

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  

§ 2 Geografisk avgrensning  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Åfjord kommune: 16/1, 16/2, 16/3.   
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 797 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Åfjord kommune, hos Statsforvalteren i 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 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 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. vedlikehold av eksisterende bygninger og stier i henhold til standard på vernetidspunktet  
e. beiting  
f. utsetting av saltsteiner   
g. vedlikehold av eksisterende jakttårn, samt oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i 

forbindelse med storviltjakt  
h. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt  
i. skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet i samsvar med gjeldende 

lovverk. Tørre trær skal ikke felles  
j. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 



enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på 
andre trær enn bjørk  

k. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 
av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 
naturtypeområder vist i forvaltningsplan   

l. rydding av eksisterende flyttelei eller kjørelei i reindrift. Trevirke av gran og furu som må 
ryddes skal forbli i verneområdet 

m. nødvendig fjerning av trær og annen vegetasjon som har falt i elva, av hensyn til fiske. 
  
§ 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 landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier.   

  
§ 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 kjøringen  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget  

c. nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtalen med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
c. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b  
d. merking og rydding av nye stier  
e. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  
f. oppsetting og vedlikehold av gjerder  
g. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd  
h. bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten  
i. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
j. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 
k. gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade   
l. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav d, f og § 7 bokstav a, b, f og k 
m. fjerning av enkelttrær, busker og mindre vegetasjon ved fiskeplasser. 
  For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 
distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 

  
§ 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 skal 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 Stavåa og Skauma naturreservat, Rennebu kommune, Trøndelag   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av ei bekkekløft med gammel og lite påvirket granskog. Området har høyt innslag av 
lauvtrær, med skogtyper som høgstaudeskog og lågurtskog og med forekomster av varmekjære 
planter.    

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.    
  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rennebu kommune: 62/2, 82/18, 83/1, 83/2, 
84/1, 84/2, 84/12, 84/16, 85/1, 86/1, 86/2.    

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 683 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Rennebu kommune, hos Statsforvalteren i 
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 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 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. felling 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. vedlikehold av eksisterende jakttårn  
g. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt  
h. skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og furu skal 

ikke felles  
i. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  
j. rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien  
k. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg, inkludert vannvei/rørgate, i eller inntil verneområdet  



l. oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 
linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.  

  
§ 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 landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier.   

  
§ 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 kjøringen  

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 eller fare for akutt utfall på 
eksisterende energi- og kraftanlegg, inkludert vannvei/rørgate. Ved bruk av motorisert 
transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten   

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd   
b. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d   
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 nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b    
f. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier    
g. oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting  
h. utsetting av saltstein  
i. oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 bokstav l 
j. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledninger  
k. gjenoppføring av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved 

brann eller naturskade  
l. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav e og § 7 bokstav c, d, g, h og k.  
m. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold på eksisterende 

vannvei/rørgate som omtalt i § 4 bokstav k.  
  

§ 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 20. desember 2019 nr. 
1977 om vern av Stavåa naturreservat, Rennebu kommune, Trøndelag.   
 
 
  
  



  



Vedlegg 26.   
Forskrift om vern av Vinjlia naturreservat, Heim kommune, Trøndelag   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av rik edelløvskog og lite påvirket boreal lauvskog.   

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Heim kommune: 116/3, 117/1, 117/5, 118/1.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1704 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Heim kommune, hos Statsforvalteren i 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 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 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. utsetting av saltsteiner   
f. vedlikehold av eksisterende bygninger, veier, stier og andre anlegg og innretninger i 

henhold til standard på vernetidspunktet  
g. vedlikehold av eksisterende jakttårn   
h. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt  
i. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt  
j. skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet i samsvar med gjeldende 

lovverk. Tørre trær skal ikke felles.  
  
§ 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 landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier.   



 
§ 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 kjøringen  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
b. gjenoppføring av høybuer i opprinnelig utforming og størrelse på opprinnelig sted  
c. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
d. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b  
e. merking og rydding av nye stier  
f. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  
g. oppsetting og vedlikehold av gjerder  
h. hogst av etablerte plantefelt  
i. landfeste for anlegg til sjøs  
j. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd  
k. bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten 
l. enkle tilretteleggingstiltak på eksisterende gapahukområde ved Slættet  
m. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav e og f og § 7 bokstav a, b, c, g og 

h.  
   
§ 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 27.   
Forskrift om vern av Kastnesåsen og Grønlikollen naturreservat, Dyrøy kommune, Troms og 
Finnmark  
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av boreal løvskog og sørvendte berg og rasmarker med skogslåtter i mellom- 
og nordboreal vegetasjonssone, og som omfatter gråor-heggeskog, bjørkeskog med høgstauder, 
svak lågurtskog og fattigere bjørkeskogstyper i ei bratt sørøstvendt li som går fra hav til fjell.   

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand. Det er også et mål 
å opprettholde eller nå god tilstand i gammel kulturmark som artsrike slåttemarker og 
naturbeitemarker. 

Videre er formålet å verne et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved 
at det er artsrikt og et viktig leveområde for sjeldne, sårbare og trua dyrearter, blant annet for 
klippehekkende rovfugl.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Dyrøy kommune: 18/5, 18/6, 18/7, 18/18, 19/1, 
20/1, 20/3, 20/4, 20/6, 20/7, 20/8, 20/11, 20/12.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2219 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Dyrøy kommune, hos Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. vedlikehold av eksisterende bygninger, veier, stier og andre anlegg og innretninger i 

henhold til standard på vernetidspunktet   
e. beiting  
f. utsetting av saltsteiner  



g. tradisjonell skjøtsel av skogslåtter  
h. reindriftas nødvendige uttak for brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte reingjerder 

og annet reindriftsutstyr  
i. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk  

j. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall, på 
eksisterende energi- og kraftanlegg inntil verneområdet.  

  
§ 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, herunder landing og start med luftfartøy.   
b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt.   
c. I perioden fra og med 1.februar til og med 15.august er lavtflyging under 300 meter, samt 

bruk av droner, modellfly o.l. 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

være skånsomme 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, som avtale med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy  
e. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg inntil verneområdet. Ved bruk av motorisert transport 
skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  

  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
c. nødvendig uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 

andre ledd bokstav b  
d. hogst av etablerte plantefelt   
e. merking og rydding av nye stier  
f. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  
g. oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting  
h. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd  
i. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 
j. start og landing med helikopter, samt lavtflyging i forbindelse med utøving av reindrift  
k. bruk av drone i forbindelse med utøving av reindrift, i perioden med droneforbud  
l. nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 bokstav d og f og § 7 bokstav a, b, d og g 
m. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende kraftledning 

inntil verneområdet.   
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  
  



§ 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 Åkre og Vikane naturreservat, Voss herad, Vestland   
  
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremja av Klima- 
og miljødepartementet.     
  
§ 1 Føremål  

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit område som inneheld sjeldan og sårbar natur i 
form av gamal skog med mange treslag i ulik aldrar og dimensjonar. Skogen er blant dei eldste og 
minst påverka i Vestland. Vidare er føremålet å ta vare på eit område som har særleg betydning for 
biologisk mangfald på grunn av ein variert skogstruktur og lang kontinuitet av døde tre i ulike 
nedbrytingsstadium som gjer eit stort mangfald av artar, og som og har stor naturvitskapleg verdi 
som referanseområde og som studieområde innan forsking og undervising.   

Det er eit føremål å bevare verneverdiane i best mogleg tilstand, og at mangfaldet av artar 
og livsmiljø skal få utvikle seg mest mogleg naturleg.  
  
§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Voss herad: 725/1, 726/1, 726/2, 726/3, 
726/4.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 2219 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast.  

Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Voss herad, hos Statsforvaltaren i Vestland, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

  
§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går frem av føremålet 
med vernet.    

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:  
a. Vegetasjonen, medrekna døde buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting og såing av tre og annan vegetasjon er forbode.  

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

c. Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes 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 anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forureiningstilførslar, lagring 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 større arrangement er forbode.  
e. Bålbrenning er forbode.  

  
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for  
a. sanking av bær, nøtter og matsopp  
b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk  
c. fjerning av treslag som ikkje er stadeigne  
d. skånsam beiting 
e. vedlikehald av bygningar, vegar, anlegg og innretningar i samsvar med tilstand på 

vernetidspunktet. 
f. drift og vedlikehald, samt istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall, på 

eksisterande energi- og kraftanlegg inntil verneområdet.    
  

§ 5 Regulering av ferdsel  
All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.  



I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  
a. Motorferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  
b. Utanom eksisterande stiar er bruk av sykkel og riding av hest forbode.  

  
§ 6. Generelle unntak frå ferdselsreglane   

Ferdslereglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 
tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og 
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er avgjort av forvaltingsmynde. Unntaket 
gjeld ikkje øvingsverksemd.  

Ferdslereglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for  
a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsam mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn for 
verneområdet i forkant av køyring   

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 
terrenget  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy  
d. naudsynt motorferdsel på eksisterande skogsbilveg merka på vernekartet.  

  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 annet ledd bokstav d  
b. merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar  
c. istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel av kulturminne  
d. tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk  
e. oppsetting av gjerde og utsetting av saltsteinar i samband med beiting  
f. hogst av tre som er til ulempe for bygningar og anlegg  
g. uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd bokstav b  
h. naudsynt motorferdsle for aktivitetar etter § 4 bokstav c og e og § 7 bokstav c, d og e.  

 
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 
med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik 
eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.  
  
§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setja i verk tiltak 
for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

   
§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.  
  
§ 11 Forvaltingsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsmynde etter denne forskrifta.  
  
§ 12 Iverksetting  

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig opphevast forskrift 16. desember 2016 nr. 
1627 om vern av Åkre og Vikane naturreservat, Ullensvang herad, Hordaland.   
  



Vedlegg 29.   
Forskrift om vern av Steinen naturreservat, Bjørnafjorden kommune, Vestland  
  
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremja av Klima- 
og miljødepartementet.     
  
§ 1 Føremål  

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit område som representerer bestemte typar natur i 
form av gamal skog med barskog, edellauvskog og vestnorsk regnskog. 

Det er eit mål å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei.  
  
§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Bjørnafjorden kommune: 198/1, 199/1, 200/1, 
200/3, 200/4, 201/1-7, 201/9, 201/1, 201/5, 201/6, 201/10.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 1889 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast.  

Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Bjørnafjorden kommune, hos Statsforvaltaren i 
Vestland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

  
§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 
med vernet.   

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:  
a. Vegetasjonen, medrekna døde buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting og såing av tre og annan vegetasjon er forbode.  

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

c. Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes 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 anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forureiningstilførslar, lagring 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 større arrangement er forbode.  
  
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for:  
a. sanking av bær, nøtter og matsopp  
b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk  
c. fjerning av treslag som ikkje er stadeigne  
d. skånsam beiting.  

  
§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.  
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  

a. Motorisert ferdsle er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  
b. Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt riding er forbode.  

  
§ 6. Generelle unntak frå ferdselsreglane   

Ferdslereglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 
tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og 
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er avgjort av forvaltingsmynde. Unntaket 
gjeld ikkje øvingsverksemd.  



Ferdslereglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for  
a. naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som 

nyttast skal vere skånsam mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn 
for verneområdet i forkant av køyringa  

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 
terrenget.  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 annet ledd bokstav d  
b. istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel av kulturminne  
c. tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk  
d. oppsetting av gjerde og utsetjing av saltsteinar i samband med beiting   
e. uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd bokstav b   
f. naudsynt motorferdsle i samband med aktivitetar etter i § 4 bokstav c og § 7 bokstav b, c 

og d.   
 
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 
med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik 
eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.  
  
§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan gjennomføre 
tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

  
§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.  
  
§ 11 Forvaltingsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsmynde etter denne forskrifta.  
  
§ 12 Iverksetting  

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig opphevast forskrift 20. desember 2019 nr. 
1934 om vern av Steinen naturreservat, Fusa kommune, Hordaland.   
  



Vedlegg 30.   
Forskrift om vern av Bandaksliane og Lynglifjell naturreservat, Kviteseid og Tokke 
kommunar, Vestfold og Telemark   
  
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62 . Fremja av Klima- 
og miljødepartementet.     
  
§ 1 Føremål  

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit område som representerer bestemte typar natur i 
form av bekkekløfter, edellauvskog, boreal lauvskog og brannpåverka barskog. Vidare er føremålet 
å ta vare på eit område som på grunn av sin storleik har særleg betydning for biologisk mangfald, 
og som har særskilt naturvitskapeleg verdi på grunn av fuktige skogsmiljø med mellom anna ein 
velutvikla bergveggsflora av lav og mosar, samt sjeldne og truga artar bl.a. tilknytt daud ved som 
brannstubbar.   

Det er eit mål å behalde verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei.  

  
§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Tokke kommune: 145/4, 146/1. Kviteseid 
kommune: 10/1, 11/3, 12/1, 12/5, 24/1, 24/2, 26/1, 33/2, 33/136.   

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 20 227 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast.  

Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Tokke og Kviteseid kommunar, hos 
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

  
§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går frem av føremålet 
med vernet.   

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:  
a. Vegetasjonen, medrekna døde buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting og såing av tre og annan vegetasjon er forbode.  

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

c. Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes 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 anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forureiningstilførslar, lagring 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 større arrangement er forbode.  
  
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for:  
a. sanking av bær og matsopp  
b. beiting  
c. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk  
d. oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt  
e. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk  
f. vedlikehald av bygningar og andre anlegg og innretningar i samsvar med tilstanden på 

vernetidspunktet  
g. forsiktig rydding av småbuskar og kvist på postar i samband med jakt på storvilt  
h. utsetjing av saltstein  
i. brenning av bål med tørrkvist eller ved ein har med seg, i samsvar med gjeldande lovverk  



j. drift og vedlikehald, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall 
på eksisterande energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet  

k. oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auke av 
linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skadar verneverdiane angitt i verneføremålet 
nemneverdig  

l. vedlikehald av bilvegar, traktorvegar, driftsvegar for kraftline og stiar avmerka på 
vernekartet, i samsvar med tilstanden på vernetidspunktet  

m. rydding av vegetasjon inntil 2 dekar rundt Ragnhildstaul på gnr./bnr. 33/2, avmerka på 
vernekartet.  

  
§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.  
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  

a. Motorisert ferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling, riding og bruk av hest er forbode, utanom eksisterande bilvegar, traktorvegar, 

driftsvegar for kraftline og stiar.  
  
§ 6. Generelle unntak frå ferdselsreglane   

Ferdslereglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 
tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og 
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er avgjort av forvaltingsstyresmakta. 
Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd.  

Ferdslereglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for  
a. naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som 

nyttast skal vere skånsam mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn 
for verneområdet i forkant av køyringa  

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 
terrenget, og med traktor og ATV på eksisterande bilvegar, traktorvegar og driftsvegar 
avmerka på vernekartet  

c. naudsynt motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 
eksisterande energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport utanom driftsveg for 
kraftleidningen skal det i etterkant sendast melding til forvaltingsstyresmakta  

d. naudsynt motorferdsel på driftsveg for kraftleidning avmerka på vernekartet i samband 
med drift og vedlikehald, samt oppgradering og fornying av eksisterande energi- og 
kraftanlegg   

e. motorisert ferdsel på bilvegar avmerka på vernekartet  
f. oppkøyring av skiløype avmerka på vernekartet  
g. landing og start med Forsvaret sine luftfartøy.  

  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk  
b. merking av eksisterande vegar og stiar  
c. hogst av etablerte plantefelt   
d. istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne  
e. avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 annet ledd bokstav d  
f. oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4 bokstav k 
g. naudsynt motorferdsel utanfor eksisterande driftsveg for kraftleidning i forbindelse med 

drift og vedlikehald, samt oppgradering og fornying av eksisterande kraftleidning  
h. oppsetting og vedlikehald av gjerde  
i. øvingskøyring for formål nemnt i § 6 første ledd  
j. uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnt i § 6 

andre ledd bokstav b  
k. gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar, som er blitt øydelagt ved brann eller 

naturskade  
l. rydding av vegetasjon rundt Mosslidhytta på gnr./bnr. 33/136 og jakthytte på gnr./bnr. 12/1 

avmerka i vernekartet.   



m. rehabilitering av jakthytte på gnr./bnr. 12/1 avmerka i vernekartet og nødvendig 
motorferdsel på vinterføre for transport av materialar og utstyr i samband med dette  

n. nødvendig motorferdsel for transport av ved, materiale og utstyr til hytter avmerka på 
vernekartet  

o. bruk av reservatet i miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjent av 
forvaltingsstyresmakta  

p. naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 bokstav f, h, l og m og § 7 
bokstav a, b, c, d, h og k.  

  
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 
med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik 
eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.  
  
§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan gjennomføre 
tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

  
§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.  
  
§ 11Forvaltingsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsmynde etter denne forskrifta.   
  
§ 12 Iverksetting  

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig opphevast forskrift 6. desember 2019 nr. 1858 
om vern av Bandaksliane naturreservat, Kviteseid og Tokke kommunar, Telemark.  

  
 
 
  



  



Vedlegg 31.   
Forskrift om vern av Dalåsen naturreservat, Hjartdal kommune, Vestfold og Telemark   
  
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62 . Fremja av Klima- og 
miljødepartementet.     
  
§ 1 Føremål  

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit område som representerer bestemte typar natur 
som kalk- og lågurtfuruskog, rik blandingsskog i låglandet og gamal låglandsbarskog som er lite 
påverka. Vidare er føremålet å ta vare på eit område som inneheld sjeldne og truga artar av sopp og 
lav, og som har særleg betydning for biologisk mangfald på grunn av rik og variert karplanteflora.  

Det er eit mål å behalde verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei.  

  
§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Hjartdal kommune: 78/4, 78/6, 78/20, 79/1, 
79/2, 79/5, 79/39, 80/8.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 2159 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast.  

Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Hjartdal kommune, hos Statsforvaltaren i 
Vestfold og Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

  
§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går frem av føremålet 
med vernet.   

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:  
a. Vegetasjonen, medrekna døde buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting og såing av tre og annan vegetasjon er forbode.  

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

c. Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes 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 anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forureiningstilførslar, lagring 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 større arrangement er forbode.  
  
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for:  
a. sanking av bær og matsopp  
b. beiting  
c. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk  
d. oppsetting av mellombelse mobile jakttårn for storviltjakt  
e. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk  
f. vedlikehald og merking av eksisterande stiar merka på vernekartet  
g. forsiktig rydding av små buskar og kvist på postar i samband med jakt på storvilt  
h. utsetjing av saltsteinar  
i. bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller ved ein har tatt med i samsvar med gjeldande 

lovverk  
j. vedlikehald av eksisterande traktorvegar merka på vernekartet i samsvar med tilstanden på 

vernetidspunktet  
k. drift og vedlikehald, samt istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterande energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet  



l. oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auke av 
linetverrsnitt, når tiltaket ikkje skadar verneverdiane angitt i verneføremålet nemneverdig.   
 

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

a. Motorisert ferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  
b. Utanom eksisterande stiar er sykling, riding og bruk av hest forbode.  

  
§ 6. Generelle unntak frå ferdselsreglane   

Ferdslereglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 
tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og 
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er avgjort av forvaltingsstyresmakta. 
Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd.  

Ferdslereglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for  
a. naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som 

nyttast skal vere skånsam mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn 
for verneområdet i forkant av køyringa  

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 
terrenget   

c. landing og start med Forsvaret sine luftfartøy   
d. naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande 

energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast 
melding til forvaltningsstyresmakta.  
  

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  
Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til  

a. tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk  
b. merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar, løyper og gamle ferdselsvegar  
c. hogst av etablerte plantefelt  
d. istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne  
e. avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar som nemnt i § 3 andre ledd bokstav d  
f. oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje faller inn under § 4 bokstav l 
g. naudsynt motorferdsel i samband med drift og vedlikehald, samt oppgradering og fornying 

av eksisterande kraftleidning  
h. oppsetting og vedlikehald av gjerder  
i. øvingskøyring for formål nemnt i § 6 første ledd  
j. uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnt i § 6 

andre ledd bokstav b  
k. naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 bokstav h og j og § 7 bokstav a, 

c, d og h.  
 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  
Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik 
eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.  
  
§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan gjennomføre 
tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

  
§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.  
  
 



§ 11 Forvaltingsstyresmakt  
Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsmynde etter denne forskrifta.   

  
§ 12 Iverksetting  

Denne forskrifta trer i kraft straks.  
  

 
 
  



  



Vedlegg 32.   
Forskrift om vern av Verpelva naturreservat, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål   

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av en ravinedal med rik edelløvskog, rik sumpskog, kildeskog og strandskog, samt gammel 
granskog i lavlandet. Videre er formålet å bevare et område som har særskilt naturvitenskapelig 
verdi på grunn av forekomster av sjeldne og trua arter og naturtyper.   

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.  
  
§ 2 Geografisk avgrensing   

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr.: Tønsberg kommune: 334/2, 462/1, 462/2.   
Naturreservatet dekker et areal på ca. 443 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.   

Verneforskriften med kart oppbevares i Tønsberg kommune, hos Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark, 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 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. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt  
e. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
f. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt  
g. vedlikehold av eksisterende stier og traktorveier, samt andre anlegg og innretninger, 

herunder gjerder og gapahuk, i henhold til tilstand på vernetidspunktet  
h. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk  
i. vegetasjonsrydding og skjøtsel i en sone på 15 meter rundt gapahuk på gnr./bnr. 462/1.  

  
§ 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 er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.   
b. Utenom eksisterende stier og traktorveier, er bruk av sykkel, hest og ridning forbudt.   



  
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene   

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd 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, og med ATV og traktor på traktorvei  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser   

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. avgrenset bruk av naturreservatet til aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d   
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
c. oppsetting av gjerder for beiting  
d. utsetting av saltsteiner  
e. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
f. hogst av etablerte plantefelt  
g. merking av eksisterende stier og veier  
h. nødvendig beskjæring eller hogst av trær eller annen vegetasjon som skygger for innmark, 

eller hindrer maskinbruk for jordbruksdrift  
i. nødvendige tiltak innenfor naturreservatet for vedlikehold av fv. 306 Hengsrudveien, 

herunder nødvendig beskjæring eller felling av trær og annen vegetasjon som kan utgjøre 
en sikkerhetsrisiko langs veien 

j. nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 
bokstav b, c, d, e, f, h og 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 naturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.   
  
§ 10 Forvaltningsplan   

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel 
av naturreservatet.   

  
§ 11 Forvaltningsmyndighet   

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften.   

  
§ 12 Ikrafttredelse   

Denne forskriften trer i kraft straks.  
 
 
 
 
 



Vedlegg 33.  
Forskrift om vern av Såta naturreservat, Ringerike og Flå kommuner, Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av et stort, høyereliggende åsplatå og lisider med eldre skog som er representativ for 
høyereliggende skog i denne regionen. Videre er formålet å bevare et område som har særlig 
betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for sårbare arter og viktig for arter som 
er avhengig av store arealer med eldre skog.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 
 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Flå kommune: 1/1. Ringerike kommune: 146/1, 
146/2, 146/3, 146/4, 146/7, 146/8, 147/1, 151/1, 179/5, 312/3, 312/9. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 17 017 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike og Flå kommuner, hos Statsforvalteren i 
Oslo og Viken, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. vedlikehold av eksisterende bygninger, bilvei, traktorveier og andre anlegg og innretninger 

i henhold til standard på vernetidspunktet  
e. beiting 
f. utsetting av saltsteiner  
g. bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk 



h. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av kvist og 
småbusker i skuddfeltet  

i. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveier.  
j. vedlikehold av hytter avmerket på vernekartet i henhold til tilstand på vernetidspunktet, 

samt rydding av vegetasjon inntil 2 dekar rundt hytta  
k. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall, på 

eksisterende energi- og kraftanlegg inntil verneområdet. 
 
§ 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 landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom eksisterende veier og stier. 

 
§ 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 for 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 bilvei og traktorveier avmerket på vernekartet 
d. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg inntil verneområdet. Ved bruk av motorisert transport 
skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten 

e. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
c. gjenoppføring av bygning som er gått tapt ved brann eller naturskade 
d. oppsetting av gjerde for husdyrbeite  
e. omlegging av stier eller løyper eller opprettelse av nye stier og løyper 
f. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d 
g. uttak av ved til bruk i hytter i verneområdet 
h. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 
i. preparering av skiløyper  
j. nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til hytter i naturreservatet  
k. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d og f og § 7 

bokstav a, b, c og d. 
 
§ 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 34.  
Forskrift om vern av Kiærmarka naturreservat, Rakkestad kommune, Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av rike skogtyper som gammel lavlandblandingsskog, flommarkskog og gjengroende 
kulturmark med hassel. 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 
 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rakkestad kommune: 210/3, 210/7, 211/3. 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 58 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Rakkestad kommune, hos Statsforvalteren i Oslo 
og Viken, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. skånsom beiting 
e. utsetting av saltsteiner  
f. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk 
g. fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark 
h. bruk av båtplass, samt vinteropplag avmerket på vernekartet for én småbåt for 

eiendommene gnr./bnr. 210/7 og 211/3. 
 

 



§ 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 landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling, ridning og bruk av hest 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 for 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 villsvin med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget. 

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
c. nødvendig uttransport av felt elg, hjort og villsvin med andre kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 
d. merking og rydding av nye stier 
e. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d 
f. oppsetting og vedlikehold av gjerder 
g. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 
h. hogst av trær som utgjør et alvorlig skyggeproblem for dyrket mark. Trær som hogges skal 

forbli i naturreservatet 
i. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav a, b 

og f 
j. nødvendig tømmertransport gjennom reservatet i forbindelse med hogst på 

bakenforliggende arealer på gnr./bnr. 210/7 og 211/3. 
 

§ 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 35.  
Forskrift om vern av Hurdalselvdeltaet naturreservat, Hurdal kommune, Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av myr og innlandsdelta, og som inneholder våtmark, flomdammer, kroksjøer, mudderbanker 
og rik bar- og lauvskog.  

Videre er formålet å bevare et område som har særlig betydning for biologiske mangfold 
ved at det er hekke- og oppvekstområde for fugl, og leveområde for hjortedyr og bever. 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 
 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Hurdal kommune: 18/1, 18/2, 18/4, 
18/16,18/20,18/21,18/126, 19/11, 19/116. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 467 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Hurdal kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  
e. Bålbrenning er forbudt.  
f. Camping, teltslaging og bruk av kamuflasjeinnretninger for fotografering 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 på hjortedyr og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. vedlikehold av eksisterende veier, stier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet 



e. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall på 
eksisterende energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet 

f. oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivået og 
økning av linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet 
nevneverdig 

g. vedlikehold av eksisterende grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og 
skogbruksarealer 

h. drift av fulldyrket mark til jordbruksformål  
i. beiting 
j. utsetting av saltsteiner 
k. bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av jakt.  

 
§ 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, herunder landing og start med luftfartøy, samt 
lavtflygning under 300 m er forbudt. Forbundet omfatter også bruk av modellbåter, 
modellfly og droner. Vindbaserte vannaktiviteter er forbudt.   

b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom eksisterende veier og stier. 
 
§ 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 for 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 i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 
eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 
sendes melding til forvaltningsmyndigheten 

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy 
e. nødvendig motorisert ferdsel til lands i forbindelse med tillatt jordbruksdrift 
f. bruk av motorbåt ved passering av området. Største tillatte hastighet er 5 knop. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
c. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd bokstav b 
d. fjerning av trær og større greiner som utgjør et alvorlig skyggeproblem for dyrket mark 

innenfor vernegrensen, i en sone på inntil 10 meter ut fra jordekantens beliggenhet på 
vernetidspunkt. Felt virke skal bli liggende som dødved i reservatet. Et vegetasjonsbelte 
skal opprettholdes mellom dyrket mark og våtmark. 

e. merking og rydding av nye stier 
f. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d 
g. oppsetting og vedlikehold av gjerder 
h. oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 bokstav f 



i. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 
fornyelse av eksisterende kraftledning 

j. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, g, h og j, og § 7 
bokstav a, b og 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. Samtidig oppheves forskrift 2. oktober 1992 nr. 746 
om vern av Hurdalselvdeltaet naturreservat, Hurdal kommune, Akershus. 
  



  



Vedlegg 36.  
Forskrift om vern av Gråura naturreservat, Oppdal og Sunndal kommuner, Trøndelag og 
Møre og Romsdal   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima-  
og miljødepartementet.   
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av ei stor elvekløft med stor variasjon i skogtyper og med forekomster av gammel ospeskog 
og annen gammel skog som er tilnærmet upåvirket av skogbruk. Videre er formålet å bevare et 
område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for mange 
truete, sjeldne og sårbare arter knyttet til mange organismegrupper.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 

  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Oppdal kommune: 136/1, 137/1, 139/1, 142/1, 
143/1, 144/1, 145/6, 145/8, 146/1, 147/1, 150/1, 150/7, 150/8, 151/1, 151/2, 151/4, 167/1. Sunndal 
kommune: 1/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3993 dekar. Grensene for naturreservatet går   
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for   
naturreservatet skal merkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskrifta med kart oppbevares i Oppdal og Sunndal kommuner, hos Statsforvalteren 
i Trøndelag, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.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, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til 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. felling 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. skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet, samt bruk av opparbeidet 

bålplass. Tørr gran og furu skal ikke felles  
h. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  



i. rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greier og kvist over stien  
j. utsetting av saltstein  
k. nødvendig fjerning av trær og annen vegetasjon som har falt i elva, av hensyn til fiske  
l. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet  
m. oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.  
 
§ 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 landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende vier og stier.  

 
§ 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 for 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, villsvin og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke 
setter varige spor i terrenget, samt med lett terrengkjøretøy langs gamle ferdselsveier  

c. bruk av lett terrengkjøretøy langs eksisterende ferdselsveier i jordbruksnæring  
d. landing og start med Forsvarets luftfartøy 
e. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 
sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd  
b. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
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 på eksisterende ferdselsveier med annet kjøretøy 

enn lett beltekjøretøy eller lett terrengkjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd bokstav b 
f. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier 
g. fjerning av enkelttrær, busker og vegetasjon ved fiskeplasser 
h. bruk av reservatet til miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten  
i. oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting  
j. utsetting av nye sittegrupper langs eksisterende ferdselsveier  
k. restaurering av gammel ferdselsvei fra Tilset til riksvei 70 til original stand  
l. gjennomføring og vedlikehold av sikringstiltak av de gamle prøvedriftene for kobber, og 

motorisert ferdsel i den forbindelse  
m. oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 bokstav m 
n. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledninger  
o. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e, f og j og § 7 

bokstav c, d, f, i, j og k. 
 
§ 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 14. desember 2018 nr. 
1965 om vern av Gråura naturreservat, Oppdal kommune, Trøndelag.  
 
  



  



Vedlegg 37.   
Forskrift om vern av Julesstraumen naturreservat, Lierne kommune, Trøndelag   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av gammel skog under naturlig dynamikk, herunder sumpskog. Videre er formålet å bevare et 
område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke 
sjeldne, sårbare og truede arter knyttet til disse naturtyper.    

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Lierne kommune: 32/96, 32/97.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 123 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Lierne kommune, hos Statsforvalteren i 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 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 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt  
g. vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
h. rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av kvist og nedfall over stiene  
i. utsetting av saltsteiner  
j. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 



enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk  

k. nødvendig rydding av vindfall i reindriftens eksisterende flyttleier, når vindfallet blir 
liggende igjen i verneområdet.  
  

§ 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 landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier. 

  
§ 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 kjøringen  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget  

c. nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 
oppdragsgiver   

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd  
b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd bokstav b  
c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d  
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
f. oppføring av gjerder og samleanlegg for beite  
g.  nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
h.  start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift  
i. oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift  
j. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 
naturtypeområder vist i forvaltningsplan  

k. nødvendig rydding som ikke faller inn under § 4 bokstav k og annet vedlikehold i 
reindriftens eksisterende flyttlei og kjøretrase. Trevirke av gran og furu som må ryddes skal 
forbli i verneområdet  

l. bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 
forvaltningsmyndigheten  

m. gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 
naturskade  

n. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og i og § 7 bokstav 
c, e, f og m.    
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  
  
 
 



§ 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 skal 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 38.   
Forskrift om vern av Folldalen og Lonskogen naturreservat, Høylandet kommune, 
Trøndelag   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et variert område med gammel og lite påvirket skog, 
som med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser 
har særlig betydning for biologisk mangfold. Videre er formålet å bevare et område som inneholder 
truet og sårbar natur som særlig rike skogtyper, edellauvskog, boreal regnskog, skog med kalkpreg, 
slåttemyr, særlig gammel furuskog og gammel granskog under naturlig dynamikk.   

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig i urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.  

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Høylandet kommune: 78/1, 78/4, 78/5, 78/8, 
79/2, 105/2.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 15 113 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Høylandet kommune, hos Statsforvalteren i 
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 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 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt  
g. vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
h. rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien  
i. skånsomt uttak av småvirkefor enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu skal 

ikke felles  
j. utsetting av saltsteiner  



k. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk  

l. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 
av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 
kjerneområder vist i forvaltningsplan  

m. rydding av eksisterende flyttelei eller kjørelei i reindrift. Trevirke av gran og furu som må 
ryddes skal forbli i verneområdet.  
  

§ 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 landing og start med luftfartøy.   
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier.  

  
§ 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 kjøringen  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy som 
ikke setter varige spor i terrenget  

c. nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 
oppdragsgiver   

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd  
b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd bokstav b  
c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d  
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
f. nødvendigbruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
g. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift  
h. oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift  
i. bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten  
j. oppføring av gjerder og samleanlegg for beite  
k. uttak av ved til hytter i og ved området 
l. gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade  
m. nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materiell til hytter i området  
n. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter§ 4 bokstav g og j og § 7 bokstav 

c, e, j, k og l.  
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  
  
§ 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 skal 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 15. desember 2017 nr. 
2090 om vern av Folldalen naturreservat, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag.  
  



  



Vedlegg 39.  
Forskrift om vern av Hølbekkdalen og Litlhaugdalen naturreservat, Namsos kommune, 
Trøndelag     
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima og 
miljødepartementet.   
  
§ 1 Formål  
 Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i  
form av gammel og lite påvirket skog og spesielt boreal regnskog. Videre er formålet å bevare et 
område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke 
sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.   
  
§ 2 Geografisk avgrensning   
 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namsos kommune: 354/20, 354/21, 354/14.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 904 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.    

Verneforskriften med kart oppbevares i Namsos kommune, hos Statsforvalteren i 
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 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.   

d. Bruk av naturreservatet til 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt  
g. vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
h. rydding av eksisterende stier dvs. fjerning av kvist og nedfall over stiene  
i. utsetting av saltsteiner  
j. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 



enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på 
andre trær enn bjørk  

k. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 
av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 
naturtypeområder vist i forvaltningsplan 

l. nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften. 
Trevirke av gran og furu som må ryddes skal forbli i verneområdet 

m. bålbrenning med medbrakt ved eller skånsomt uttak av småvirke på stedet. 
  
§ 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 landing og start med luftfartøy.   
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier.  

  
§ 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 for 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, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget  

c. nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 
oppdragsgiver   

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser   

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd  
b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd bokstav b  
c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner   
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d   
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
f. oppføring av gjerder og samleanlegg for beite   
g. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
h. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift  
i. oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.   
j. bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten  
k. gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade  
l. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og i og § 7 bokstav 

c, e, f og k.   
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.    
  
§ 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 skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet.    
  
§ 11 Forvaltningsmyndighet  
              Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften.  
  
§ 12 Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft straks.   
    
  
  



  



Vedlegg 40.   
Forskrift om vern av Engan og Liabugen naturreservat, Namsos kommune, Trøndelag   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av gammel og lite påvirket skog og spesielt  naturtypene boreal regnskog og boreal lauvskog.  
Videre er formålet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det 
er leveområde for en rekke sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.    

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namsos kommune: 353/1, 353/3, 354/3, 354/4, 
354/5, 354/6, 354/7.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3042 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Namsos kommune, hos Statsforvalteren i 
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 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 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt  
g. vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
h. rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av kvist og nedfall over stiene  
i. utsetting av saltsteiner  
j. skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og furu skal 

ikke felles  
k. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 



bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk  

l. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 
av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 
naturtypeområder vist i forvaltningsplan   

m. nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften. 
Trevirke av gran og furu som må ryddes skal forbli i verneområdet  

n. drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall 
på eksisterende energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet  

o. oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 
linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.   

  
§ 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 landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier.  

  
§ 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 kjøringen  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget  

c. nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 
oppdragsgiver   

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy  
e. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 
sendes melding til forvaltningsmyndigheten.   

  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd  
b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd bokstav b  
c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d  
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
f. oppføring av gjerder og samleanlegg for beite  
g.  nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
h.  start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift  
i. oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift  
j. bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten  
k. gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade  
l. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og i og § 7 bokstav 

c, e, f og k  
m. oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 bokstav o  



n. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 
kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger   
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  
  
§ 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 skal 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 41.   
Forskrift om vern av Drættvika naturreservat, Indre Fosen kommune, Trøndelag   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.   
  
§ 1 Formål  
 Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av lite påvirket skog og spesielt naturtypene rik barskog og rik edelløvskog.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.   
  
§ 2 Geografisk avgrensning  
      Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Indre Fosen kommune: 241/3, 243/1 og 
243/10.    

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 295 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.   

Verneforskriften med kart oppbevares i Indre Fosen kommune, hos Statsforvalteren i 
Trøndelag, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker, opplag av båter e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og 
kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.   

d. Bruk av naturreservatet til 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt  
g. vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet 
h. rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av kvist og nedfall over stiene  
i. utsetting av saltsteiner   
j. skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet, i samsvar med gjeldende 

lovverk. Tørre trær skal ikke felles  
k. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på 
bjørk Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 



enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på 
andre trær enn bjørk   

l. nødvendig rydding av vindfall i reindriftens eksisterende flyttleier, når vindfallet blir 
liggende igjen i verneområdet.   
   

§ 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, herunder landing og start med luftfartøy.    
b. Sykling, ridning og bruk av hest er tillatt på eksisterende stier.   

  
§ 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 for 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 snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale 
med oppdragsgiver    

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.   
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser   
             Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  

a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
c. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b  
d. merking og rydding av nye stier  
e. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d  
f. oppsetting og vedlikehold av gjerder  
g. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd   
h. bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten  
i. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
j. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift   
k. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 
naturtypeområder vist i forvaltningsplan  

l. nødvendig rydding som ikke faller inn under § 4 bokstav l og annet vedlikehold i 
reindriftens eksisterende flyttlei og kjøretrase. Trevirke av gran og furu som må ryddes skal 
forbli i verneområdet  

m. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav f, g, i og § 7 bokstav 
a, b, og f  
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.   
  
§ 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 42.  
Forskrift om vern av Iselva naturreservat, Narvik kommune, Nordland  
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av ei bekkekløft. Videre er formålet å bevare et område som har særlig betydning for 
biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til fuktige miljø.   

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  

§ 2 Geografisk avgrensing  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Narvik kommune: 333/2, 333/3.    
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 459 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Narvik kommune, hos Statsforvalteren 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. 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 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. utsetting av saltsteiner  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt   
g. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt   
h. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk   
i. rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet   
j. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk.   



  
 
§ 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 landing og start med 
luftfartøy.   

b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.  
 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene   

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd 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 snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
c. oppsetting og vedlikehold av gjerder   
d. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd bokstav b   
e. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift   
f. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift   
g. reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr   
h. rydding og merking av nye stier   
i. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d   
j. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e og § 7 bokstav a, b 

og c  
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  
  
§ 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 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 43. 

Forskrift om vern av Storberget naturreservat, Narvik kommune, Nordland  
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av kalkbjørkeskog og ospedominert skog. Videre er formålet å bevare et område som har 
særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til disse 
skogtypene.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  

§ 2 Geografisk avgrensing  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Narvik kommune: 59/1, 59/2, 60/1.    
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1858 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Narvik kommune, hos Statsforvalteren 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. 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 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. utsetting av saltsteiner  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt   
g. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt   
h. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk   
i. rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
j. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall, av 

eksisterende energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet   
k. tradisjonell lavplukking i forbindelse med reindrift   



l. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk.   
  

§ 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 landing og start med 
luftfartøy.   

b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på eksisterende sti vist på 
vernekartet. 

  
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene   

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd 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 snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy 
e. nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet. Ved bruk av motorisert 
transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.   

  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
c. oppsetting og vedlikehold av gjerder   
d. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd bokstav b   
e. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift   
f. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift   
g. reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr   
h. rydding og merking av nye stier   
i. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d   
j. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e og § 7 bokstav a, b 

og c.  
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  
 
§ 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 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 44.  
Forskrift om vern av Ráhpuk/Kilvasskogen naturreservat, Hamarøy kommune, Nordland  
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av svært gammel furuskog med innslag av osp og mye død ved. Videre er formålet å bevare et 
område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for truede og 
sjeldne kontinuitetskrevende arter knyttet til død ved og gamle, levende trær med grov 
sprekkebark.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  

§ 2 Geografisk avgrensing  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Hamarøy kommune: 256/10.   
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5670 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Hamarøy kommune, hos Statsforvalteren 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. 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 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. utsetting av saltsteiner  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt   
g. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt   
h. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk   
i. rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet   
j. nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrasé i reindriften   
k. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 



bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk.   
  

§ 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 landing og start med 
luftfartøy.   

b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på eksisterende sti vist på 
vernekartet.   

  
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene   

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd 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 snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
c. oppsetting og vedlikehold av gjerder   
d. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd bokstav b   
e.  nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift   
f. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift   
g. reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr   
h. rydding og merking av nye stier   
i. nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter og bakenforliggende hytter med 

beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trasé   
j. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d   
k. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e og § 7 bokstav a, b 

og c.  
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  
 

§ 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 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 45.  
Forskrift om vern av Reinåga naturreservat, Hemnes kommune,  Nordland  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av ravineregnskog. Videre er formålet å bevare et område som har særlig betydning for 
biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke rødlista arter knyttet til regnskogen.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.  

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  
§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Hemnes kommune: 131/1, 131/2, 131/3.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 310 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Hemnes kommune, hos Statsforvalteren 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. 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 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. utsetting av saltsteiner  
f. rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
g. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk  

h. vedlikehold av eksisterende vannledning.  
  
§ 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 landing og start med 

luftfartøy.   
b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på eksisterende stier.  

  
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene   

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd 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 snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d  
b. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
c. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
d. oppsetting av gjerder i forbindelse med beite  
e. rydding og merking nye stier  
f. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
g. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift  
h. oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med reindrift  
i. reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr  
j. nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav e og f og § 7 bokstav b, 

c og d.  
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  
 
§ 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 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 46.  
Forskrift om vern av Fjellavlia naturreservat, Hemnes kommune, Nordland  
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som inneholder truet, sjelden og sårbar 
natur i form av gammelskog og lite påvirket skog på kalkgrunn. Videre er formålet å bevare et 
område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke 
arter knyttet til gammel, dels fuktig granskog og kalkgranskog.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.  

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  
§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Hemnes kommune: 125/3, 125/4, 125/5.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 995 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Hemnes kommune, hos Statsforvalteren 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. 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 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk   
d. beiting  
e. utsetting av saltsteiner  
f. rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
g. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt  
h. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk  
i. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt  
j. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall, av 

eksisterende energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet  
k. oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnitt, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig  
l. reindriftas oppsetting av midlertidig gjerde ved fv. 806   



m. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk  

n. skjøtsel av kulturbetinget slåttemyr og seminaturlig eng.    
  

§ 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 landing og start med 
luftfartøy.   

b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på eksisterende stier.  
  
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene   

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd 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 snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy  
e. nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det 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 annet ledd bokstav d  
b. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
c. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
d. oppsetting av gjerder og anlegg i forbindelse med beite  
e. oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 bokstav k 
f. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning  
g. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
h. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift  
i. oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med reindrift  
j. reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr  
k. rydding og merking nye stier  
l. nødvendig motorferdsel i forbindelse med transport av varer, materialer, utstyr og ved til 

bebyggelse ved Skardet   
m. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd bokstav b  
n. nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttak av ved og tømmer fra bakenforliggende 

eiendom  
o. nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav e, f, n og § 7 bokstav b, 

c og d  
p. gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade  



q. bruk luftfartøy eller beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for transport av 
materialer til gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 
naturskade  
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  
  
§ 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 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 47.  
Forskrift om endring av forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Beiarn, 
Bodø, Meløy, Rana, Rødøy og Saltdal kommuner i Nordland fylke  
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  

   
I   

  
I forskrift 16. oktober 2020 nr. 2076 om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Beiarn, Bodø, 
Meløy, Rana, Rødøy og Saltdal kommuner i Nordland fylke, gjøres følgende endringer:  
  
§ 2 skal lyde:  
  

Nasjonalparken omfatter hele eller deler av følgende gnr./bnr.:  
Beiarn kommune: Statsgrunn: 68/1, 69/1, 70/1, 71/1,72/1  

Privat grunn:19/1, 19/2, 55/7,  
Aktuelle festenummer: 69/1/1, 69/1/7, 69/1/8, 71/1/1, 71/1/4  

  
Bodø kommune: Statsgrunn: 246/1  
  
Meløy kommune: Statsgrunn: 90/1  

Privat grunn: 19/11, 19/12, 19/24, 20/4, 20/6, 20/8, 20/13   
Uregistrert jordsameie på gnr. 19  
Aktuelle festenummer: 90/1/10  

  
Rana kommune: Statsgrunn: 75/1, 78/2, 121/1, 147/17, 147/18, 147/19  

Privat grunn: 77/1, 77/2, 77/3, 77/5, 77/7, 77/8, 78/1, 103/1, 103/2, 104/1, 
104/2, 105/1, 105/2, 105/4, 105/6, 105/13, 106/1, 123/2, 123/3  
Aktuelle festenummer.: 147/17/1, 147/17/2, 147/17/47, 147/17/60,    
147/17/211, 147/17/217, 147/17/219, 147/17/220, 147/18/1, 
147/18/2,147/18/3, 147/18/4  

  
Rødøy kommune: Statsgrunn: 99/1,  

Privat grunn: 25/2, 25/12, 25/15, 26/1, 26/2, 26/5   
Uregistrert jordsameie på gnr. 25  
Uregistrert jordsameie på gnr. 26   
Uregistrert jordsameie på gnr. 27  

  
Saltdal kommune: Statsgrunn: 75/1, 76/1, 77/1, 78/1  

Privat grunn: 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 37/8, 37/16, 38/1, 78/6, 78/9  
Aktuelle festenummer: 77/1/2, 77/1/3, 77/1/4, 77/1/5, 77/1/6, 77/1/7, 
78/1/5, 78/1/8, 78/1/12, 78/1/13, 78/1/15  

   
Nasjonalparken dekker et totalareal på ca. 2192 km2, hvorav ca. 6 km2 er sjøareal.  
  Grensene for nasjonalparken fremgår av vedlagte kart datert Klima- og miljødepartementet 
oktober 2020, med endringer vist på kart «Del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark» datert Klima- 
og miljødepartementet desember 2022. Grensene for nasjonalparken skal merkes i terrenget i det 
omfang Miljødirektoratet bestemmer. Koordinater for knekkpunktene skal måles i terrenget eller 
fra kart.  
  

II  
 

Forskriften trer i kraft straks.  
  



  



Vedlegg 48.  
Forskrift om vern av Ørnodden naturreservat, Grane kommune, Nordland  
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av gammel kalkgranskog.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  

§ 2 Geografisk avgrensing  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Grane kommune: 65/1, 65/2.   
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 267 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Statsforvalteren 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. 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 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. utsetting av saltsteiner  
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt   
g. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt   
h. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk   
i. rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet   
j. nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften   
k. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel og for vedlikehold av lovlig 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Tørr gran og furu skal ikke felles   
l. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 



enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk.   
  

§ 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 landing og start med 
luftfartøy.   

b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.  
  
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene   

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd 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 snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
c. oppsetting og vedlikehold av gjerder   
d. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd bokstav b   
e. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift   
f. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift   
g. rydding og merking av nye stier   
h. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d   
i. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e og § 7 bokstav a, b 

og c.  
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  
  
§ 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 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 49. 
Forskrift om vern av Tennelia naturreservat, Senja kommune, Troms og Finnmark 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av rik boreal løvskog, her kalkbjørkeskog med innslag av osp, rogn, silkeselje, furu og gråor. 
Det er også et mål å bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at 
skogen er velutviklet med mye død ved og har en artsrik bunnvegetasjon med varmekjære og 
kalkkrevende karplanter.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Senja kommune: 236/1, 236/2, 236/3. 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 214 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Senja kommune, hos Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. vedlikehold av eksisterende bygninger, veier, stier og andre anlegg og innretninger i 

henhold til standard på vernetidspunktet 
e. beiting 
f. utsetting av saltsteiner 



g. reindriftas nødvendige uttak for brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte reingjerder 
og annet reindriftsutstyr 

h. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 
andre trær enn bjørk 

i. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 
kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 
 

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

a. Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
b. Sykling, ridning og bruk av hest 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

være skånsomme 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 for avtale med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy 
e. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 
sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
c. nødvendig uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 

annet ledd bokstav b 
d. hogst av etablerte plantefelt 
e. merking og rydding av nye stier 
f. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 annet ledd bokstav d 
g. oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting 
h. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 
i. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 
j. start og landing med helikopter i forbindelse med utøving av reindrift 
k. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, f og i, og § 7 

bokstav a, b, d og g. 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 

distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 
 
 



§ 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 50.   
Forskrift om vern av Buggastrondi naturreservat, Luster kommune, Vestland   
  
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremja av Klima- 
og miljødepartementet.   
  
§ 1 Føremål  

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit område som representerer ein bestemt type 
natur i form av kalkfuruskog og rik edellauvskog med bekkekløftmiljø, og representerer eit utval av 
ulike natur- og vegetasjonstypar frå fjord til fjell. Vidare er føremålet å ta vare på eit område som 
har særleg verdi for biologisk mangfald ved at det er stort og er leveområde for mange artar. 

Det er eit mål å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, med stadeigne artar 
og naturtypar og naturleg skogdynamikk, og eventuelt vidareutvikle dei.  

  
§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Luster kommune: 183/2, 183/20, 183/37, 
183/39.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 4055 dekar. Grensene for naturreservatet går   
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. Dei nøyaktige grensene for   
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.   

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Luster kommune, hos Statsforvaltaren i Vestland, 
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.   
  
§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram 
av føremålet med vernet.   

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:  
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.   

b. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og 
unødig forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode både.   

c. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endra naturmiljøet, som til dømes oppføring 
av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombels innretningar, parkering 
av campingvogner, brakker e. l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, 
jordkablar, kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, 
uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
ureiningar, plassering av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske middel. 
Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande.   

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.  
e. Bålbrenning er forbode.   

  
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for   
a. beiting   
b. sanking av bær, nøtter og matsopp   
c. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk  
d. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt   
e. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk  
f. utsetjing av saltsteinar  
g. rydding og vedlikehald av eksisterande sti vist på vernekartet, i samsvar med tilstanden på 

vernetidspunktet.   
  
 



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

a. Motorferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  
b. Utanom stien vist på vernekartet er bruk av sykkel, hest og kjerre, samt riding 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- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.   
Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.   

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for  
a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast 

skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn 
for verneområdet i forkant av køyring   

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor 
i terrenget  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til   
a. tiltak i samband med forvaltning av vilt   
b. istandsetjing av steinmurar og andre kulturminne i samråd med kulturminnestyresmaktene  
c. tilretteleggingstiltak på eksisterande sti, medrekna oppsetting av ei enkel bru over elva i         

Jensagjelet  
d. merking og rydding av nye stiar og oppsetting av turpostar   
e. ringbarking og felling av framande treslag   
f. oppsetting og vedlikehald av gjerde i samband med beiting    
g. bruk av naturreservatet til miljøbasert reiselivsverksemd i samsvar med plan godkjent av 

forvaltningsstyresmakta  
h. naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnd i § 4 bokstav f og § 7 bokstav a, 

b, c, e og f.   
  
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjera unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 
føremålet med vernet og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, 
jf. naturmangfoldloven § 48.   
  
§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setja i verk tiltak 
for å oppretthalda eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.   
naturmangfoldloven § 47.   
  
§ 10 Forvaltningsplan  

Det skal utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalda nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.   
  
§ 11 Forvaltingsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.   
  

§ 12 Ikraftsetjing  
Denne forskrifta trer i kraft straks.   
 



 
Vedlegg 51.   
Forskrift om vern av Bjoruvstøyl naturreservat, Bygland kommune, Agder  
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.   
   
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å ta vare på et område som representerer en bestemt type natur 
i form av lite påvirket skog med en vegetasjonsgradient fra elv og opp til lavereliggende fjellskog, 
lier med gammel løvskog og gamle enkeltstående furutrær.   

 Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   
   
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bygland kommune: 24/1, 24/6, 31/6.    
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2246 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.   

Verneforskriften med kart oppbevares i Bygland kommune, hos Statsforvalteren i Agder, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. vedlikehold av eksisterende bygninger, veier, stier og andre anlegg og innretninger i 

henhold til standard på vernetidspunktet    
e. beiting   
f. utsetting av saltsteiner  
g. bålbrenning 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 er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.   
b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom eksisterende veier og stier.     

  
§ 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 for 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. landing og start med Forsvarets luftfartøy.   
   
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser   

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til    
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner   
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk   
c. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b  
d. hogst av etablerte plantefelt    
e. merking og rydding av nye stier   
f. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d   
g. oppsetting og vedlikehold av gjerder  
h. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd   
i. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, f og § 7 bokstav a, 

b, d og 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. Samtidig oppheves forskrift 1. desember 2017 nr. 1869 
om vern av Bjoruvstøl naturreservat, Bygland kommune, Aust-Agder.   

 
  



 
Vedlegg 52.  
Forskrift om vern av Lønnsåsen naturreservat, Nord-Odal kommune, Innlandet  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av gammel barskog med mye død ved. Videre er formålet å bevare et område som er viktig 
for flere sjeldne og trua arter av vedboende sopp og lav.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 
 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nord-Odal kommune: 37/1, 37/4, 37/6, 37/7, 
37/8, 37/9, 37/11.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 320 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nord-Odal kommune, hos Statsforvalteren i 
Innlandet, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk 
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. rydding og vedlikehold av eksisterende stier i henhold til standard på vernetidspunktet, dvs. 

fjerning av greiner og nedfall over stien, samt vedlikehold av skilting og merking 
e. beiting 
f. utsetting av saltsteiner 
g. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk 
h. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt  
i. forsiktig rydding av kvist og småbusker i skuddfeltet i forbindelse med 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 er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom eksisterende stier.   

 
§ 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 for 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, villsvin og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke 
setter varige spor i terrenget 

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
c. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
d. oppsetting og vedlikehold av gjerder 
e. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d og f og § 7 

bokstav a, b og d. 
 
§ 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 53. 
Forskrift om vern av Styggvannsdalen naturreservat, Lørenskog kommune, Viken   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.   
   
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av gammel og lite påvirket gran- og furuskog, som i større partier har mye død ved av ulike 
størrelser og nedbrytningsgrader. Naturreservatet har stor variasjon i vegetasjonstyper, med innslag 
av rikere og fuktige skogtyper. Videre er formålet å bevare et område som inneholder flere sjeldne, 
sårbare og truede arter.   

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.  

Det skal samtidig tas hensyn til bruk av naturreservatet til idretts- og friluftslivsformål som 
ikke forringer verneverdiene nevnt i første ledd.   

  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Lørenskog kommune: 87/6, 87/7, 91/1.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 502 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.   

Verneforskriften med kart oppbevares i Lørenskog kommune, hos Statsforvalteren i Oslo 
og Viken, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til 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. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt  
e. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt  
f. vedlikehold av eksisterende stier i henhold til standard på vernetidspunktet  
g. rydding og vedlikehold av eksisterende traktorveier A, B og C vist på vernekartet, i 

henhold til standard på vernetidspunktet  
h. beiting  



i. utsetting av saltsteiner  
j. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk  
k. orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på fylkesnivå 

i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og 
rettighetshavere» av 3.12.1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen følges  

l. terrengløp på eksisterende sti og traktorveier B og C avmerket 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 landing og start med 
luftfartøy.    

b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom på eksisterende traktorveier B og C, 
samt sti 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 for 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 villsvin med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende 
traktorveier A, B og C avmerket på vernekartet  

c. nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei C avmerket på vernekartet i forbindelse 
med skogbruksdrift utenfor naturreservatet 

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
   
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser   

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til    
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner   
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk   
c. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd b  
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d   
e. oppsetting og vedlikehold av gjerder  
f. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd   
g. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og i og § 

7 bokstav a, b og 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 54.  
Forskrift om vern av Kringler naturreservat, Nannestad kommune, Viken 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av godt utviklet og høyproduktiv skog på marin leire i et ravinelandskap og på 
flommarkarealer langs Leira. Videre er formålet å bevare et område som har særskilt betydning for 
biologisk mangfold ved at det er har truede og sjeldne naturtyper og har godt potensiale som 
leveområde for sjeldne arter knyttet til død ved, naken leire, flommark og flommarkskog. 

 Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 
 
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nannestad kommune: 103/3. 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 149 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nannestad kommune, hos Statsforvalteren i Oslo 
og Viken, 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 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk 
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. skånsom beiting  
e. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt utfall, på 

eksisterende energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet 
f. oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig 
g. forsiktig fjerning av vegetasjon og greiner langs eksisterende jordekanter som hindrer 

maskinell drift av fulldyrket jord utenfor vernegrensen. 
 



§ 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 er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling, ridning og bruk av hest 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 for 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. landing og start med Forsvarets luftfartøy 
d. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 
sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
c. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
d. oppsetting og vedlikehold av gjerder 
e. utsetting av saltsteiner  
f. oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 bokstav e 
g. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning 
h. nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppsetting og vedlikehold av gjerder og 

utsetting av saltstein, jf. § 7 d og 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 natur-
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.  


