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Vedlegg 1 

 
FORSKRIFT OM VERN AV AUSTER-VEFSNA NATURRESERVAT I GRANE OG 

HATTFJELLDAL KOMMUNER, NORDLAND FYLKE  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. november 2017 i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med vernet er å bevare en stor elvedal med truet, sjelden og sårbar natur med sitt 

biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 

Området representerer en rekke sjeldne naturtyper, med unik kombinasjon av størrelse, urørthet 

og variasjon. Området har en særlig betydning for biologisk mangfold i form av blant annet en 

grunnlendt, åpen reinrose-rødflangre-kalkskog som er unik og et svært høyt antall truede og 

sårbare arter. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi. 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: 75/1 i Grane kommune og 1/1, 2/1, 83/1, 84/1, 2, 87/1 i 

Hattfjelldal kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 16 092 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane og Hattfjelldal kommuner, hos Fylkesmannen i 

Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder 

jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

1. 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. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. 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 er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

1. Sanking av bær og matsopp. 

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

4. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

5. Beiting.  

6. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. Felling av tørr gran og furu er forbudt.  
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7. Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.  

8. Rydding og stell av hyttetomter, inntil 1 dekar.  

9. Rydding, vedlikehold og merking av Stormlivegen og Berglivegen med avstikkere ned til 

Holmen og Storia. 

10. Rydding av fiskeplasser ved: 

a. Hattfjellforsen og fiskeplass sørøst for Finnmoholten 

b. Vriomforsen 

c. Fisklausforsen 

d. Mjølkarliforsen/Storia 

e. Tjuvhusholten 

f. Bergdalsia 

g. Stormlineset-Salomontjønna og videre ned til Holmen 

11. Rydding av stier ned til fiskeplasser ved områder nevnt i nr. 17 fra: 

a. Berglivegen, Stormlivegen og RV 73 

b. Eksisterende stier mellom fiskeplasser langs elva. 

12. a.   Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende  

      energi- og kraftanlegg. 

b. Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledninger for heving av 

spenningsnivå og øking av linetverrsnitt når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt 

i verneformålet vesentlig.  

13. 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. 

14. Drift og vedlikehold av laksetrapper. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

1. Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt. 

2. Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- 

og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

 

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

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. 

Kjøretøyet som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til 

ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

terrenget.  

3. Nødvendig kjøring med traktor for transport av felt elg og hjort på etablert traktorvei inn 

til Salomontjønna.  

4. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av 

reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig 

dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver. 

5. Motorisert ferdsel langs Stomliveien og Bergliveien. 

6. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten. 
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§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr 4. 

2. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

3. Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beite. 

4. Hogst av bjørkeved til eksisterende hytter i reservatet. 

5. Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er ødelagt ved brann eller 

naturskade. 

6. Begrenset uttak av elvegrus ved Holmen og Storia for drift og vedlikehold av 

eksisterende vei på sørsiden av Auster-Vefsna. 

7. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan jf. § 10.  

8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  

9. Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift 

10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift 

11. Rydding av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 

12. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier som ikke er angitt i § 4 nr. 11. 

13. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

14. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett  beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 nr. 2.  

15. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter i naturreservatet med 

beltekjøretøy på frossen og snødekt mark.  

16. Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting. 

17. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med  

a. øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd.  

b. vedlikehold av nevnt i § 4 nr.7.  

c. kjøring på eksisterende traktorveier i forbindelse med uttransport av tømmer fra 

bakenforliggende skog. 

d. oppsetting av gjerde, jf. § 7 nr. 3. 

e. utsetting av saltstein i forbindelse med beiting, jf. § 7 nr. 16. 

f. drift og vedlikehold av laksetrapper, jf. § 4 nr. 14. 

g. gjenoppbygging eller nybygging av laksetrapper, jf. § 7 nr. 20.  

18. Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til gjenopp-

føring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

19. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- 

og kraftanlegg, og oppgradering eller fornyelse av kraftledninger. 

20. Gjenoppbygging eller nybygging av laksetrapper. 

  

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 

henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan foreta tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan eller annen plan, som kan inneholde nærmere retningslinjer 

for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak. 
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§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. 

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25.juli 2006 nr. 1125 om 

midlertidig vern av Salomonbergan naturreservat, Hattfjelldal og Grane kommuner, Nordland.  
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Vedlegg 2 

 

FORSKRIFT OM VERN AV BAKOMSMITT NATURRESERVAT I HATTFJELLDAL 

KOMMUNE, NORDLAND FYLKE  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. november 2017 i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med vernet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur med gammel 

granskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige 

økologiske prosesser. Området har særlig betydning for biologisk mangfold med de sjeldne 

vegetasjonstypene kalkskog og rik rasmarksvegetasjon med tilhørende truede og sjeldne arter. 

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi. 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: 5/1 og 30/1 i Hattfjelldal kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2621 dekar.  Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Hattfjelldal kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages 

etter grensemerking. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

1. 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. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. 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 er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

1. Sanking av bær og matsopp. 

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

4. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

5. Beiting. 

6. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. Felling av tørr gran og furu er forbudt. 

7. Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 
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8. Rydding av eksisterende sti opp til Jetnehaken. 

9. 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. 

10. Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

1. Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt. 

2. Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 

 

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

 

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. 

Kjøretøyet som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til 

ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

terrenget.  

3. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av 

reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig 

dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr 4. 

2. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

3. Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beite. 

4. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan jf. § 10.  

5. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  

6. Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift. 

7. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

8. Rydding av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 

9. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier som ikke er nevnt i § 4 nr. 8. 

10. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett  beltekjøretøy.  

11. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med  

a. øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd.  

b. vedlikehold nevnt i § 4 nr. 7. 

c. utsetting av saltstein i forbindelse med beiting, jf. § 4 nr. 10.  

d. oppsetting av gjerde, jf. § 7 nr. 3. 

12. Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 
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13. Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til 

gjenoppføring av bygninger, 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, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan foreta tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan eller annen plan, som kan inneholde nærmere retningslinjer 

for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. 

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Vedlegg 3 
 

FORSKRIFT OM VERN AV DANIELÅSEN NATURRESERVAT I GRANE 

KOMMUNE, NORDLAND FYLKE  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. november 2017 i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med vernet er å bevare et rikt skogområde med truet, sjelden og sårbar natur, med dets 

biologiske mangfold i form av naturtyper, arter, økosystemer og økologiske prosesser. Området 

har særlig betydning for biologisk mangfold med den kalkpåvirkede granskogen på høy bonitet 

og innslag av furuskog med naturskogskvalitet. Området er typisk for regionen. 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: 77/1 i Grane kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3967 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for reservatet 

skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages 

etter grensemerking. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

1. 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. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. 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 er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

1. Sanking av bær og matsopp. 

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

4. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

5. Beiting. 

6. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. Felling av tørr gran og furu er forbudt. 

7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.  

8. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji 

(tradisjonell samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, 
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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. 

9. Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelse om ferdsel:  

1. Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er 

forbudt. 

2. Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- 

og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

 

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

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

terrenget.  

3. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av 

reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig 

dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr 4. 

2. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

3. Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beiting. 

4. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan jf. § 10. 

5. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  

6. Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift. 

7. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

8. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett  beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 nr. 2.  

9. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første 

ledd.  

10. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppsetting av gjerde jf. § 7 nr. 3. 

11. Nødvendig motorferdsel for utsetting av saltstein i forbindelse med beiting, jf. § 4 nr. 9.  

12. Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

13. Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy 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, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
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sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan foreta skjøtsel for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

 

 

§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan eller annen plan, som kan inneholde nærmere retningslinjer 

for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. 

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Vedlegg 4 

 

FORSKRIFT OM VERN AV FORRADALEN NATURRESERVAT I GRANE 

KOMMUNE, NORDLAND FYLKE  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. november 2017 i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med vernet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur i form av ei 

dramatisk og tilnærmet urørt bekkekløft med tilliggende gammel gran- og furuskog med sitt 

biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 

Området har en særlig betydning for biologisk mangfold i form av godt utviklet høgstaudeskog 

og kalkskog med en rik karplanteflora i kløfta. 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: 74/1 i Grane kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1321 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages 

etter grensemerking. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

1. 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. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. 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 er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

1. Sanking av bær og matsopp. 

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

4. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

5. Beiting. 

6. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. Felling av tørr gran og furu er forbudt. 

7. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji 
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(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. 

8. Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

1. Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt. 

2. Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- 

og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

 

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

 

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

terrenget.  

3. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av 

reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig 

dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver. 

 

§ 7  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr 4. 

2. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

3. Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beite. 

4. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan jf. § 10. 

5. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  

6. Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift 

7. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift 

8. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier. 

9. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett  beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 nr. 2.  

10. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første 

ledd. 

12. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppføring av gjerde, jf. § 7 nr. 3.  

13. Nødvendig motorferdsel ved utsetting av saltstein i forbindelse med beiting, jf. § 4 nr. 8.  

 

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 

henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
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sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan foreta tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

 

 

§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan eller annen plan, som kan inneholde nærmere retningslinjer 

for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. 

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Vedlegg 5 
 

FORSKRIFT OM VERN AV GEITKLAUVMYRA NATURRESERVAT I GRANE 

KOMMUNE, NORDLAND FYLKE  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. november 2017 i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med vernet er å bevare et stort lavlandsgranskogområde med truet, sjelden og sårbar 

natur med gammelskog og dets biologiske mangfold i form av spesielle naturtyper, økosystemer, 

arter og naturlige økologiske prosesser. Området har særlig betydning for biologisk mangfold 

med betydelige naturverdier, stor variasjon og rikt artsmangfold. Spesielt viktig er, foruten det 

store gjenværende området med gammel, rik lavlandsgranskog sør i naturreservatet, innslag av 

boreal regnskog og kalkgranskog. Området er av særskilt vitenskapelig verdi. 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: 39/1 i Grane kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1267 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages 

etter grensemerking. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

1. 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. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. 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 er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

1. Sanking av bær og matsopp. 

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

4. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

5. Beiting. 

6. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. Felling av tørr gran og furu er forbudt. 
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7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.  

8. Rydding og vedlikehold av eksisterende vei inn til Krokbekken. 

9. 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:  

1. Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er 

forbudt. 

2. Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- 

og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

 

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

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

terrenget.  

3. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av 

reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig 

dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver. 

4. Motorisert ferdsel langs eksisterende vei inn til Krokbekken. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr 4. 

2. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

3. Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beite. 

4. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan jf. § 10. 

5. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  

6. Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift. 

7. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

8. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier som ikke er nevnt i § 4 nr. 8. 

9. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett  beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 nr. 2.  

10.  Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til Bordalselva, rett sørvest for 

naturreservatet, med beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trasé. 

11. Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting.  

12.  Nødvendig motorferdsel i forbindelse med  

a. øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd.   

b. vedlikehold nevnt i § 4 nr. 7 og 8. 

c. oppføring av gjerde, jf. § 7 nr. 3. 

d. utsetting av saltstein i forbindelse med beiting, jf. § 7 nr. 11.  

13. Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 
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14. Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy 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, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan foreta tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

 

 

§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan eller annen plan, som kan inneholde nærmere retningslinjer 

for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. 

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Vedlegg 6 

 
FORSKRIFT OM VERN AV INDRE PANTDALEN NATURRESERVAT I 

HATTFJELLDAL KOMMUNE, NORDLAND FYLKE  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. november 2017 i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med vernet er å bevare et bjørkeskogsområde med truet, sjelden og sårbar natur med 

tilhørende biologisk mangfold i form av naturtyper, arter, økosystemer og økologiske prosesser. 

Området er et veiløst dalføre som er dominert av eldre bjørkeskog uten tekniske inngrep. 

Området har særlig betydning for biologisk mangfold med velutviklet kalkbjørkeskog og 

høgstaudebjørkeskog, samt arealer med rikmyr. 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: 6/1, 9/1 i Hattfjelldal kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 11 242 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Hattfjelldal kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages 

etter grensemerking. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

1. 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. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. 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 er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

1. Sanking av bær og matsopp. 

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

4. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

5. Beiting. 

6. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. Felling av tørr gran og furu er forbudt. 
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7. Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.  

8. Rydding og stell av hyttetomter, inntil 1 dekar. 

9. 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. 

10. Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

1. Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt. 

2. Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- 

og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

 

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

 

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

terrenget.  

3. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av 

reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig 

dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr 4. 

2. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

3. Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beite. 

4. Hogst av bjørkeved til eksisterende hytter innenfor reservatet. 

5. Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er ødelagt ved brann eller 

naturskade. 

6. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan jf. § 10.  

7. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  

8. Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift 

9. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift 

10. Rydding av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 

11. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier. 

12. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett  beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 nr. 2.  

13.  Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter i naturreservatet med 

beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trasé. 

14. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med  

a. øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd.  
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b. vedlikehold nevnt i § 4 nr. 7. 

c. oppsetting av gjerde, jf. § 7 nr. 3. 

d. utsetting av saltstein i forbindelse med beiting, jf. § 4 nr. 10.  

15. Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til 

gjenoppføring av bygninger, 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, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan foreta tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan eller annen plan, som kan inneholde nærmere retningslinjer 

for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak. 

 

§11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. 

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Vedlegg 7 
 

FORSKRIFT OM VERN AV LITLE FIPLINGDALSELVA NATURRESERVAT I 

GRANE KOMMUNE, NORDLAND FYLKE  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. november 2017 i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med vernet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, samt å bevare ei 

velarrondert og tilnærmet urørt bekkekløft med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, 

økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har særskilt naturvitenskapelig 

verdi. Området har særlig betydning for biologisk mangfold spesielt knyttet til fuktig lokalklima 

og kalkrik vegetasjon, og spesielt interessant er Lobarion-samfunn på gran og einer. 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: 73/1,74/1 i Grane kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 626 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages 

etter grensemerking. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

1. 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. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. 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 er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

5. Bålbrenning er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

1. Sanking av bær og matsopp.  

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

4. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

5. Beiting. 

6. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji 
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(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:  

  

1. Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt. 

2. Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- 

og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

 

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

 

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

terrenget.  

3. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av 

reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig 

dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver. 

4. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med 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:  

1. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr 4. 

2. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

3. Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beite. 

4. Gjenoppføring av anlegg som er ødelagt ved brann eller naturskade. 

5. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan jf. § 10. 

6. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  

7. Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift 

8. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift 

9. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier. 

10. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett  beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 nr. 2.  

11. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med  

a. øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd.  

b. oppsetting av gjerde, jf. § 7 nr. 3. 

12. Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til 

gjenoppføring av anlegg 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, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. 
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§ 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 foreta tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan eller annen plan, som kan inneholde nærmere retningslinjer 

for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. 

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Vedlegg 8 
 

FORSKRIFT OM VERN AV SIRIJORDA NATURRESERVAT I VEFSN KOMMUNE, 

NORDLAND FYLKE  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. november 2017 i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med vernet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med godt utviklet 

kalkgranskog med sitt biologiske mangfold i form av spesielle naturtyper, økosystemer, arter og 

naturlige økologiske prosesser. Området har en særlig betydning for biologisk mangfold og har 

en særskilt naturvitenskapelig verdi gjennom kombinasjonen av mange kalkgranskogutforminger, 

gammel naturskog og velutviklede bekkekløfter og mange truede og sjeldne 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: 26/1, 30/1 i Vefsn kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5153 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Vefsn kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages 

etter grensemerking. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

1. 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. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. 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 er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4  Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

1. Sanking av bær og matsopp. 

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

4. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

5. Beiting. 

6. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. Felling av tørr gran og furu er forbudt. 

7. Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.  
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8. Rydding og stell av hyttetomter, inntil 1 dekar.  

9. Rydding, vedlikehold og merking av eksisterende vei inn til Sirijorda og Langskardnasan 

og eksisterende sti til Stavassdalen og over Velskardet som er i bruk på vernetidspunktet. 

10. 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:  

1. Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt. 

2. Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre, samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- 

og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

 

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

 

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

terrenget.  

3. Nødvendig kjøring med traktor for transport av felt elg og hjort på etablert traktorvei inn 

til Brynhilddalen og inn til Steinbekken.  

4. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av 

reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig 

dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver. 

5. Motorisert ferdsel langs eksisterende vei inn til Sirijorda og Langskardnasan. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr 4. 

2. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

3. Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beite. 

4. Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er ødelagt ved brann eller 

naturskade. 

5. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan jf. § 10. 

6. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  

7. Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift 

8. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift 

9. Rydding av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 

10. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier som ikke er angitt i § 4 nr. 9. 

11. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett  beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 nr. 2.  

12. Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting.  

13. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med  
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a. øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd.  

b. vedlikehold nevnt i § 4 nr. 7.  

c. oppsetting av gjerde, jf. § 7 nr. 3. 

d. utsetting av saltstein i forbindelse med beiting, jf. § 7 nr. 12.  

14. Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til 

gjenoppføring av bygninger, 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, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan foreta tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan eller annen plan, som kan inneholde nærmere retningslinjer 

for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. 

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Vedlegg 9 
 

FORSKRIFT OM VERN AV STAVASSELVA NATURRESERVAT I GRANE 

KOMMUNE, NORDLAND FYLKE  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. november 2017 i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

§ 1 Formål 

Formålet med vernet er å bevare et område med sjelden og sårbar natur, samt bevare ei 

bekkekløft med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige 

økologiske prosesser. Området har særlig betydning for biologisk mangfold med høyt innslag av 

biologisk gamle trær og en godt utviklet bærlyngfuruskoglokalitet ved elvesvingen i nord. 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: 55/1 i Grane kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 544 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages 

etter grensemerking. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

1. 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. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. 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 er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

5. Bålbrenning er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

1. Sanking av bær og matsopp. 

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

4. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

5. Beiting. 

6. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.  

7. Rydding og vedlikehold av eksisterende vei inn til Stavassdalen. 
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8. 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 skånsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

1. Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt. 

2. Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- 

og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

 

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

 

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

terrenget.  

3. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av 

reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig 

dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver. 

4. Motorisert ferdsel langs eksisterende bilvei inn til Stavassdalen. 

 

§ 7  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr 4. 

2. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

3. Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beite. 

4. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan jf. § 10. 

5. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  

6. Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift 

7. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

8. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier. 

9.  Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett  beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 nr. 2.  

10. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med  

a. øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd.  

b. vedlikehold nevnt i § 4 nr. 6 og 7. 

c. oppsetting av gjerde, jf. § 7 nr. 3. 

11. Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

12. Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy 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, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. 
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§ 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 foreta tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan eller annen plan, som kan inneholde nærmere retningslinjer 

for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. 

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Vedlegg 10  
 

FORSKRIFT OM VERN AV STORVELTLIA-VALMÅSEN NATURRESERVAT I 

HATTFJELLDAL KOMMUNE, NORDLAND FYLKE  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. november 2017 i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62.Fremmet av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med vernet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med et av de 

største gjenværende områdene med gammel naturskog med sitt biologiske mangfold i form av 

arter, spesielle naturtyper, økosystemer og naturlig økologiske prosesser som fins i regionen. 

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi, og er av særlig betydning for biologisk mangfold 

gjennom store arealer med lite påvirket høgstaudeskog av ulike utforminger, en glissen 

reinrosekalkskogutforming i Lille Unkerdalen, store områder med gammelskog/urskog og den 

unike reinrose- og rødflangredominerte kalkgranskogen ved Unkra. Området har svært høyt 

antall trua og sjeldne 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: 1/1, 4/1, 29/1, 30/1, 36/1, 37/1, 43/1 i Hattfjelldal 

kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 15 177 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Hattfjelldal kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages 

etter grensemerking. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

1. 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. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. 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 er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

1. Sanking av bær og matsopp. 

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
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4. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

5. Beiting. 

6. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. Felling av tørr gran og furu er forbudt. 

7. Drift og vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger som er i bruk på 

vernetidspunktet.  

8. Rydding og stell av hyttetomter, inntil 1 dekar.  

9. Rydding, vedlikehold og merking av eksisterende vei mellom Dalen og Øvre Åsen og 

eksisterende sti opp til Stortjønna. 

10. 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. 

11. Drift og vedlikehold av laksetrapper. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:   

1. Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt. 

2. Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- 

og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

 

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

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

terrenget.  

3. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende vannforsynings-, 

energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

4. Bruk av snøskuter langs den eksisterende skuterløypen gjennom naturreservatet. 

Unntaket gjelder bare når løypa er offisielt åpen. 

 

§ 7  Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr 4. 

2. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

3. Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beite. 

4. Hogst av bjørkeved til eksisterende hytter i reservatet. 

5. Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er ødelagt ved brann eller 

naturskade. 

6. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan jf. § 10. 

7. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  

8. Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift. 

9. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift 

10. Opplag av båter. 

11. Oppgradering/fornyelse av kommunalt vannforsyningsanlegg. 

12. Omlegging av eksisterende, lovlig skuterløype. 
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13. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier som ikke er angitt i § 4 nr. 9. 

14. Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting.   

15. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett  beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 nr. 2.  

16.  Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter i naturreservatet med 

beltekjøretøy på snødekt mark etter fastlagt trasé.  

17. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med  

a. øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd.  

b. vedlikehold nevnt i § 4 nr. 7. 

c. oppsetting av gjerde, jf. § 7 nr. 3. 

d. utsetting av saltstein i forbindelse med beiting, jf. § 7 nr. 14.  

e. drift og vedlikehold av laksetrapper, jf. § 4 nr. 11. 

f. gjenoppbygging eller nybygging av laksetrapper, jf. § 7 nr. 19.  

18. Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til 

gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

19. Gjenoppbygging eller nybygging av laksetrapper. 

 

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 

henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan foreta tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan eller annen plan, som kan inneholde nærmere retningslinjer 

for gjennomføring av skjøtsel eller annet tiltak. 

 

§11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. 

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift nr 935 av 4.12.1992 om vern av 

Storveltlia naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland.   

 

 

 

 

 

 


