
Vedlegg 1 
Forskrift om vern av Liabygda naturreservat, Stranda kommune, Møre og Romsdal  
 
Fastsett ved kongeleg resolusjon 23. juni 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning 
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit variert skogsområde som inneheld trua og 
sjeldan natur i form av gammal furuskog og gammal kalkfuruskog med fleire kravfulle artar. 

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

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Stranda kommune 5/2. 
Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 144 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. Dei nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal 
merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Stranda kommune, hos Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 
 
§ 3. (vernereglar)  

I naturreservatet må ingen gjera 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 plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre eller annan vegetasjon er forbode. 

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

c. Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel oppføring 
av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 
campingvogner, brakker el.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, 
bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av 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. Beiting. 
c. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 
d. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk. 
e. Vedlikehald av eksisterande jakttårn. 
f. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
g. Fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt. 
h. Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller ved ein har tatt med, i samsvar med gjeldande 

lovverk. 
i. Drift og vedlikehald, samt istandsetting ved 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 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 er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 
b. Utanom eksisterande vegar og stiar er bruk av sykkel, hest og kjerre samt riding forbode. 

 
§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel)  

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

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

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

b. 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 forvaltningsstyresmakta.  

d. 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 d. 
b. Ringbarking eller hogst og uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag. 
c. Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 
d. Gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade. 
e. Bruk av naturreservatet til miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjend av 

forvaltningsstyresmakta.  
f. Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 
g. Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite. 
h. Utsetjing av saltstein. 
i. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnt i § 6 andre ledd b. 
j. Oppgradering eller fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4.  
k. Naudsynt motorferdsel i samanheng med drift og vedlikehald, samt oppgradering og 

fornying av eksisterande kraftlinje.  
l. Naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 7 b, c, d, g og h. 

 
§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom tiltaket ikkje er i strid med 
vernevedtaket sitt føremål og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom 
tryggleiksomsyn og omsyn 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- eller 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. (forvaltningsstyresmakt)  

Miljødirektoratet fastset kva instans som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne 
forskrifta. 
 
§ 12. (ikraftsetjing)  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 
  



  



Vedlegg 2 
Forskrift om vern av Stemnebøskogen naturreservat, Gulen kommune, Vestland  
 
Fastsett ved kongeleg resolusjon 23. juni 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning 
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit stort og lite påverka kystnært skogområde 
som er viktig for biologisk mangfald ved at det inneheld fleire skogs- og vegetasjonstypar, med ein 
kjerne av bjørkedominert boreonemoral regnskog med svært rike førekomstar av sjeldne 
regnskogtilknytta lav og mosar.  

Det er ei målsetting å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, med stadeigne 
artar og naturtypar og naturleg skogsdynamikk, og eventuelt vidareutvikle dei. 
 
§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Gulen kommune: 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 
113/5.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 1365 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. Dei nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.  

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Gulen kommune, hos Fylkesmannen i Vestland, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 
 
§ 3. (vernereglar)  

I naturreservatet må ingen gjera 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 deler av disse 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 settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygningar, anlegg, gjerder, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 
kloakkleidningar, bygging av veger, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert ureining, 
etterlating 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. Beiting 
b. Sanking av bær og matsopp.  
c. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk.  
d. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.  
e. Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt.  
f. Rydding av skotfelt ved jaktpostar slik at feltet er fritt for vegetasjon.  
g. Utplassering av saltstein for husdyr og storvilt.  
h. Vedlikehald av eksisterande bygningar, gapahukar, jakttårn, stiar, bruer og andre anlegg og 

innretningar, i samsvar med tilstand på vernetidspunktet.  



i. Rydding av eksisterande stiar for ferdsel og sanking av beitedyr, slik at dei kan haldast opne 
etter vindfall og liknande. 

j. Fortøying av småbåt ved fastfortøying, dragfortøying og ankring.  
k. Ringbarking og felling av gran, i tråd med retningsliner i forvaltningsplan.  
l. Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller ved ein har tatt med, i samsvar med gjeldande 

lovverk.  
m. Drift og vedlikehald, samt naudsynt 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 på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  
b. Utanom eksisterande vegar og stiar 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 oppsynsaugemed, og 
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av forvaltningsstyresmakta. 
Unntaket gjelder ikkje øvingsverksemd.  

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

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

b. Naudsynt uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekøyretøy som ikkje set varige 
spor i terrenget, og med traktor eller lett terrengkøyretøy på eksisterande traktorvegar vist på 
vernekartet.  

c. Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy. 
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:  
a. Tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk.  
b. Istandsetjing av bygningar, steinmurar, bruer og andre kulturminne etter samråd med 

kulturminnestyresmaktene.  
c. Bygging av nye klopper til erstatning for gamle.  
d. Oppsetting av nye fleirårige gapahukar og jakttårn dersom hjortevilt endrar trekk.  
e. Naudsynt motorisert transport av ved, material og utstyr til hytter innanfor verneområdet.  
f. Naudsynt motorferdsel for å fjerne gran felt i samsvar med § 4 k.  
g. Gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som går tapt ved brann eller 

naturskade.  
h. Merking og rydding av nye stiar og oppsetting av turpostar.  
i. Tilretteleggingstiltak på eksisterande stiar.  
j. Bruk av naturreservatet i miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjend av 

forvaltningsstyresmakta.  
k. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 g og h, og § 7 a, b, c, g og i. 

 
§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

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



§ 9. (skjøtsel)  
Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 

for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 
 
§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel.  
 
§ 11. (forvaltningsstyresmakt)  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta.  
 
§ 12. (ikraftsetjing)  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 
  



  



Vedlegg 3 
Forskrift om vern av Bogane naturreservat, Kinn kommune, Vestland  
 
Fastsett ved kongeleg resolusjon 23. juni 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning 
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit område som representerer ein bestemt type 
natur i form av  gamal edellauvskog med eik i veksling med røsslyngfuruskog og godt innslag av 
osp. Området har fleire kravfulle og trua artar, m.a. eikedynekjuke som her har sin viktigaste lokalitet 
på Vestlandet.  

Det er ei målsetting å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei. 
 
§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Kinn kommune: 58/1.  
Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 653 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. Dei nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.  

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Kinn kommune, hos Fylkesmannen i Vestland, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 
 
§ 3. (vernereglar)  

I naturreservatet må ingen gjera 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 deler av disse 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 settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygningar, anlegg, gjerder, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 
kloakkleidningar, bygging av veger, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert ureining, 
etterlating 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 og matsopp.  
b. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk.  
c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.  
d. Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt.  
e. Rydding av skotfelt ved jaktpostar etter retningslinjer i forvaltningsplan  
f. Beiting  
g. Utplassering av saltstein for husdyr og storvilt.  
h. Vedlikehald av eksisterande bygningar, gapahukar, jakttårn, stiar, bruer og andre anlegg og 

innretningar, i samsvar med tilstand på vernetidspunktet.  



i. Merking og rydding av eksisterande stiar vist på vernekartet.  
j. Rydding av stiar for ferdsel og sanking av beitedyr, slik at dei kan haldast opne etter vindfall 

og liknande. 
 
§ 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 på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  
b. Utanom eksisterande vegar og stiar 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 oppsynsaugemed, og 
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av forvaltningsstyresmakta. 
Unntaket gjelder ikkje øvingsverksemd.  

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

vert nytta 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, og med traktor eller lett terrengkøyretøy på eksisterande traktorvegar vist på 
vernekartet.  

c. Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy. 
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:  
a. Tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk.  
b. Istandsetjing av bygningar, steinmurar, bruer og andre kulturminne etter samråd med 

kulturminnestyresmaktene.  
c. Bygging av nye klopper til erstatning for gamle.  
d. Oppsetting av nye fleirårige gapahukar og jakttårn dersom hjortevilt endrar trekk.  
e. Naudsynt motorisert transport av ved, material og utstyr til hytter innanfor verneområdet.  
f. Gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som går tapt ved brann eller 

naturskade.  
g. Merking og rydding av nye stiar og oppsetting av turpostar.  
h. Tilretteleggingstiltak på eksisterande stiar.  
i. Bruk av naturreservatet i miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjend av 

forvaltningsstyresmakta.  
j. Ringbarking, fjerning og felling av gran etter retningslinjer i forvaltningsplan.  
k. Naudsynt motorferdsel for å fjerne gran felt i samsvar med § 7 j.  
l. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnd i § 4 g og h og § 7 a, b, c og f. 

 
§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 
med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til 
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 
48.  
 
§ 9. (skjøtsel)  

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



 
§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel.  
 
§ 11. (forvaltningsstyresmakt)  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta.  
 
§ 12. (ikraftsetjing)  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 
 
 
  



  



Vedlegg 4 
Forskrift om vern av Rupefjell og Selslinatten naturreservat, Notodden og Kongsberg 
kommuner, Viken og Vestfold og Telemark  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av gammel produktiv furuskog og gammel brannpåvirket furuskog, samt til dels rik 
blandingsskog. Videre er formålet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 
mangfold ved at det er et storområde hvor det lever flere sjeldne og trua arter av sopp og lav knyttet 
til død ved av furu, gran og osp, herunder forekomst av mørk brannstubbelav på brente furugadder. 

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Notodden kommune: 89/6, 95/1, 96/1, 96/2, 96/3. 
Kongsberg kommune: 144/1.             

Naturreservatet dekker et totalareal på 16 026 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Notodden og Kongsberg kommuner, hos 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Fylkesmannen 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 bestemmelser: 

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

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

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 
kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling 
og lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling 
er forbudt. Opplistingen 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 og merking av eksisterende stier og skiløyper vist på vernekartet. 
f. Vedlikehold av traktorveier vist på vernekartet i henhold til tilstand på vernetidspunktet.  
g. Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- 



og kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 
h. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.  
i. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 
j. Utsetting av saltsteiner. 
k. Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 
l. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 
m. Forsvarets øving med inntil et kompani til fots og på ski innenfor skyte- og øvingsfeltet 

avmerket på vernekartet. 
n. Forsvarets utsetting og vedlikehold av skilt om skyte- og øvingsfeltet samt  

vegetasjonsrydding i grensegata for skyte- og øvingsfeltet. 
o. Vedlikehold av eksisterende bygninger avmerket på vernekartet, i henhold til tilstand som på 

vernetidspunktet. 
p. Vegetasjonsrydding og skjøtsel på inntil 4 dekar rundt tre hytter på Selsli, og 2 dekar rundt 

hytte vest for Langevann på gnr./bnr. 96/3 i Notodden kommune, og inntil 2 dekar rundt 
hytte ved Fleskebu på gnr./bnr. 144/1 i Kongsberg kommune.  

q. Vedlikehold av driftsveier for kraftlinje i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 
 
§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

a. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b. Utenom eksisterende traktorveier, driftsveier for kraftlinje og stier er sykling, bruk av 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 andre 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 storvilt 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, hvis det er kjørt utenfor driftsvei for kraftlinje 
som er avmerket på vernekartet. 

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

e. Nødvendig motorferdsel på driftsvei for kraftlinje avmerket på vernekartet i forbindelse med 
oppgradering og fornyelse av eksisterende energi- og kraftanlegg som faller inn under § 4 h.    

f. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
g. Forsvarets motorferdsel på frossen eller snødekt mark med beltevogn og snøskuter innenfor 

skyte- og øvingsfelt avmerket på vernekartet. 
h. Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt storvilt på traktorveier avmerket på 

vernekartet.  
i. Oppkjøring av eksisterende skiløyper vist på vernekartet med snøskuter.  

 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:  



a. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.       
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c. Nødvendig uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 

6 andre ledd b.  
d. Hogst av etablerte plantefelt.  
e. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
f. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 
g. Gjenoppbygging av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade. 
h. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
i. Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd.  
j. Bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
k. Nødvendig motorferdsel på snødekt mark for transport av ved, utstyr og materialer til hytter 

ved Selsli, hytte vest for Langevatn, alle på gnr./bnr. 96/3 i Notodden kommune og til hytte 
ved Fleskebu på gnr./bnr. 144/1 i Kongsberg kommune. 

l. Oppgradering eller fornyelse av kraftlinjer som ikke faller inn under § 4.  
m. Nødvendig motorferdsel som ikke faller inn under § 6 d eller § 6 e i forbindelse med drift, 

vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende kraftlinje. 
n. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f, j, o og q og § 7 a, b, d, f, 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 5 
Forskrift om vern av Røsaker naturreservat, Skien kommune, Vestfold og Telemark  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av store arealer med frisk edellauvskog dominert av ask og alm. Området har også velutviklet 
tørrere eikeskog og lindeskog, rike lågurtgranskoger og lågurtfuruskoger samt sumpskog dominert av 
svartor, gråor og ask.  

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av den store variasjonen i naturtyper, 
en rik karplanteflora og forekomster av død ved.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Skien kommune: 135/3. 
Naturreservatet dekker et totalareal på 277 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Skien kommune, hos Fylkesmannen 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 bestemmelser: 

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

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

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

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  
e. Bålbrenning og bruk av grill er forbudt med unntak for tilrettelagt bålplass vist på 

vernekartet. 
 
§ 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. Vedlikehold og merking av eksisterende sti vist på vernekartet. 
f. Vedlikehold av traktorvei og hestevei inntegna på vernekartet i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 



g. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 
h. Utsetting av saltsteiner. 
i. Forsiktig rydding av småbusker og kvist 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 og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.  
b. Utenom eksisterende traktorvei, hestevei og sti er sykling, bruk av hest og kjerre og ridning 

forbudt. 
 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 andre 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. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:  
a. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 
b. Istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 
d. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd b.  
e. Hogst av etablerte plantefelt.  
f. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 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 f og h og § 7 a, b, c, e 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 6 
Forskrift om vern av Rollagåsen naturreservat, Tinn kommune, Vestfold og Telemark  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 
mangfold på grunn av forekomst av eldre lavereliggende høyproduktiv og grandominert skog rik på 
død ved, samt partier med rik edelløvskog. 

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av de sjeldne og trua 
naturtypene høgstaudegranskog og kontinental bekkekløft, samt en rekke sjeldne og trua arter av 
mose, 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: Tinn kommune: 101/1, 102/2, 104/4, 104/6, 105/1. 
Naturreservatet dekker et totalareal på 762 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Tinn kommune, hos Fylkesmannen 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 o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 
kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling 
og lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling 
er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 
e. Bålbrenning og bruk av grill 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 og merking av eksisterende stier vist på vernekartet. 
f. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 
g. Utsetting av saltsteiner. 
h. Forsiktig rydding av småbusker og kvist 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 og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
b. Utenom eksisterende stier er sykling, bruk av 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 andre 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. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 
a. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd b. 
d. Hogst av etablerte plantefelt. 
e. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 
f. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 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 g og § 7 a, b, d, e 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 7 
Forskrift om vern av Korpen og Sagkollen naturreservat, Larvik kommune, Vestfold og 
Telemark 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et større skogområde som har særlig betydning for 
biologisk mangfold ved at det har stor variasjon av bar- og lauvskogtyper, deriblant rike 
edellauvskoger, med stor grad av opprinnelig preg og høy artsrikdom. Området inneholder truede og 
sjeldne arter og vegetasjonstyper.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle 
disse. 
 
§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Larvik kommune: 2082/8, 2134/2, 2134/4, 
2134/10, 2134/11, 2135/2,3, 2135/4, 2135/10. 

Naturreservatet dekker et areal på ca. 4710 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Larvik kommune, hos Fylkesmannen 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 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. Beiting. 
c. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
d. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
e. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  
f. Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.  
g. Vedlikehold av eksisterende stier, traktorveier og skogsbilveier, bygninger samt andre anlegg 

og innretninger, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 



h. 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 er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
b. Utenom eksisterende stier, traktorveier og skogsbilveier, 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 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 og skogsbilvei inntegnet på 
vernekartet. 

c. Nødvendig motorferdsel på skogsbilveien ned mot Hellsjøvannet og forbi Østi. 
d. 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 d. 
b. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  
c. Oppsetting av gjerder for beiting. 
d. Utsetting av saltsteiner.  
e. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
f. Merking av eksisterende stier og veier. 
g. Hogst av etablerte plantefelt.  
h. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
i. Nødvendig oppgradering av skogsbilveier inntegnet på vernekartet. 
j. Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som går tapt ved brann eller 

naturskade.  
k. Etablering og vedlikehold av ryddesone på inntil 1 dekar rundt hytte på gnr. 2134/10, 

inntegnet på vernekartet.  
l. Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med transport av ved, materialer og utstyr til hytte 

på gnr. 2134/10, inntegnet på vernekartet.  
m. Rehabilitere eller rive eksisterende hytte og sette opp gapahuk på gbnr. 2134/10 inntegnet på 

vernekartet, samt nødvendig motorisert ferdsel for transport av materialer og utstyr i den 
forbindelse.  

n. Vegetasjonsrydding for å opprettholde utsiktspunkt ved gapahuk på gnr. 2134/11, inntegnet 
på vernekartet.  

o. Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 g og § 7 b, c, d, e, g, i, j og 
n. 

§ 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. Samtidig oppheves forskrift 13. desember 2002 nr. 63 
om fredning av Korpen naturreservat, Larvik kommune, Vestfold med tilhørende vernekart. 
 
  



  



Vedlegg 8 
Forskrift om vern av Flisefyr og Hidalen naturreservat i Sandefjord kommune, Vestfold og 
Telemark 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av løv- og barblandingsskog. Videre er formålet å bevare et område som har særskilt 
vitenskapelig betydning som referanseområde ved at det inneholder nesten alle viltvoksende treslag i 
landet. Området har stort innslag av edle lauvtreslag hvor bøk ofte er dominerende art, samt god 
forekomst av død ved og mange sjeldne og sårbare arter.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle 
disse. 
 
§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Sandefjord kommune: 262/1, 262/2, 262/7, 263/2, 
264/5, 264/12, 264/13, 264/14, 264/15, 264/16, 266/1, 266/2, 266/3, 266/9, 267/5, 268/1, 268/2, 
268/3, 268/4, 268/5, 268/6, 268/7, 268/8, 268/15, 268/16, 327/3, 327/4, 327/7, 327/9. 

Naturreservatet dekker et areal på ca. 3704 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Sandefjord kommune, hos Fylkesmannen 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. Beiting.  
c. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
d. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
e. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  
f. Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.  
g. Vedlikehold av eksisterende bilveier, traktorveier og stier, samt bygninger og andre anlegg 



og innretninger, herunder eksisterende beitegjerder, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 
h. Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- 

og kraftanlegg i og inntil verneområdet. 
i. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.   
j. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.  
k. Turorientering med faste sesongposter. 

 
§ 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. Utenom eksisterende bilveier, traktorveier og stier inntegna på vernekartet, 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 traktor og ATV på eksisterende bilveier og traktorveier inntegnet på 
vernekartet. 

c. Motorisert ferdsel på bilveien mellom Svindalen og Karistua, og bilveien øst for Brånan.  
d. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall og fare for akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg. 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. Avgrenset bruk av naturreservatet til aktiviteter nevnt i § 3 d. 
b. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  
c. Oppsetting av gjerder for beiting.  
d. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
e. Utsetting av saltstein. 
f. Merking av eksisterende veier og stier. 
g. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av    

forvaltningsmyndigheten. 
h. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 
i. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje.  
j. Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som går tapt ved brann eller 

naturskade.  
k. Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g og § 7 b, c, d, e 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 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. Samtidig oppheves forskrift 26. juni 2009 nr. 63 om 
verneplan for skog, vedlegg 8, fredning av Flisefyr-Hidalen naturreservat, Andebu kommune, 
Vestfold. 
 



  



Vedlegg 9 
Forskrift om endring av forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, 
Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Viken   
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 77. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
      I  
 
I forskrift 5. desember 2008 nr. 1302 om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, 
Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud, gjøres følgende endringer:  
 
Forskriftens tittel skal lyde:  
 
Forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal 
kommuner, Viken 
 
§ 1 skal lyde:  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 
Sigdal kommune: 104/1, 104/2, 105/1, 106/1, 107/1, 107/2, 107/3, 108/1, 109/1, 109/3, 109/4, 110/1, 
111/1, 111/2, 111/3, 112/1, 113/1, 114/1, 122/1, 127/1, 127/6, 127/7, 127/9, 127/11, 128/1, 128/3, 
128/11, 129/2, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/15, 130/1, 130/5, 130/6, 130/7, 130/17, 130/70, 132/3, 
132/5, 133/2, 133/3, 133/4-8 sameie, 133/5, 133/6, 133/7, 133/11, 134/1, 134/2, 134/4, 134/5, 134/6, 
134/7, 135/1, 136/5, 136/6, 136/22, 136/35, 137/1, 139/3, 140/1, 170/2-3-6-9 sameie, 170/2, 170/3, 
170/5, 170/6, 170/9, 170/13, 170/18, 170/20. 
Rollag kommune: 1/1-5-6 sameie, 2/3, 3/1, 4/3, 5/1, 5/10, 6/7, 6/7-8-11-18-7/1-8/1 sameie, 6/31, 7/1, 
8/1, 8/2, 9/1, 9/6, 9/9, 9/11, 9/12, 9/1-6-9-11-12 sameie, 9/13, 9/18, 39/2, 39/2-3-4-40/1-2 sameie, 
40/1, 40/2, 41/1, 42/1, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/1-2-3-4-5-6-7-8-43/1 sameie, 43/1, 44/1, 44/2, 
44/4-5-6-7-8 sameie, 44/10, 44/11, 44/26, 45/1, 45/2, 45/1-2 sameie, 45/3, 45/4, 45/5, 45/3-4-5 
sameie, 45/11, 45/13, 46/1, 47/1, 47/3, 47/4, 48/1-4 sameie, 48/3, 49/1, 49/2, 50/1, 50/1-51/1 sameie, 
50/2-4 sameie, 51/1, 52/3, 53/1, 53/3-4 sameie, 54/1, 54/2, 54/3, 55/1-2 sameie, 56/1, 56/2, 56/3, 
56/4, 57/1, 57/2, 57/4, 57/5. 
Nore og Uvdal kommune: 159/14, 160/1, 160/3, 161/1, 161/7, 162/1, 163/1, 164/2, 165/2, 165/5, 
165/6, 165/8, 166/2, 167/1. 
 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 156 km2. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 

Forskriften med kart oppbevares i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, hos 
Fylkesmannen i Oslo og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 
 
 
      II 
Forskriften trer i kraft straks. 
  



  



Vedlegg 10 
Forskrift om vern av Ultvedttjern naturreservat, Ringerike kommune, Viken  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som inneholder truet, sjelden og sårbar 
natur i form av et kalkåslandskap med forekomst av en rekke truede arter og naturtyper som i stor 
grad er betinget av kalkforekomstene. Videre skal vernet bidra til å bevare kalkmyr som er voksested 
for sjeldne og interessante plantearter, og å bevare en sjelden og sårbar innsjøtype, en Charasjø. 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene og videreutvikle dem. 
 
§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Ringerike kommune: 29/1, 29/4, 31/13. 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 474 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, 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, opplag av båter, 
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. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
g. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av kvist og 

småbusker i skuddfeltet. 
h. Rydding og vedlikehold av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over traseen, 

samt vedlikehold av skilting og merking. 
i. Vedlikehold av og nødvendig vegetasjonsrydding langs eksisterende skogsbilvei og 

traktorveier avmerket på vernekartet, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 



j. Opplag av tømmer på velteplass ved enden av skogsbilvei sør for Grunntjern. 
 
§ 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. Utenom eksisterende skogsbilvei, traktorveier og stier angitt på vernekartet er bruk av sykkel 

og hest og kjerre samt ridning forbudt. 
 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. 
Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 
a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 

benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
d. Motorferdsel på skogsbilvei sør for Grunntjern avmerket på vernekartet. 
e. Nødvendig motorferdsel på traktorveier avmerket på vernekartet for uttransport av felt elg og 

hjort og i forbindelse med skogsdrift på bakenforliggende areal.  
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

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

forvaltningsmyndigheten. 
e. Oppsetting av gjerde for husdyrbeite. 
f. Etablering og merking av nye stier og skiløyper. 
g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og i og § 7 b, c 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 skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet og 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. juni 1986 nr. 4225 om 
fredningsbestemmelser for Ultvedttjern naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud. 
  



  



Vedlegg 11 
Forskrift om endring av forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 9, fredning av 
Tofteskogen naturreservat, Asker kommune, Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 77. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
      I 
 
I forskrift 10. juni 2005 nr. 572 om verneplan for barskog, vedlegg 9, fredning av Tofteskogen 
naturreservat, Hurum kommune, Buskerud, gjøres følgende endringer:  
 
Forskriftens tittel skal lyde:  
Forskrift om vern av Tofteskogen naturreservat, Asker kommune, Viken. 
 
§ 1 skal lyde: 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Asker kommune: 301/1, 302/1, 302/2, 302/3, 
303/3, 303/4, 303/13, 312/23.   
 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2970 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 

Verneforskriften med kart oppbevares i Asker kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, 
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 
 
 
§ 4 skal lyde:  
 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:  

1. Landing og start med Forsvarets luftfartøy, gjennomføring av militær operativ virksomhet 
og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring 
av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette 
unntaket omfatter ikke øvelseskjøring. 

 

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-4, er ikke til hinder for: 

  2.  Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i  
     terrenget. 

  

3.   Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall og fare for akutt utfall på eksisterende 
energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding 
til forvaltningsmyndigheten.  

 
   

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-3, er ikke til hinder for: 
  
      4.    Sanking av bær og matsopp. 

5. Jakt etter viltloven, og fiske etter lov om laksefisk og innlandsfisk. 
6. Beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere 

beitetrykket i hele eller deler av reservatet. 
7. Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet. 
8. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

 



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

10. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 
  linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.   
§ 5, nytt pkt. 7 og nytt pkt. 8 skal lyde:  
 

7. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 
8. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje.  
 
 
§ 8 skal lyde:  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. 
 
 

II 
 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
  



Vedlegg 12 

Forskrift om vern av Sagåsen og Stueåsen naturreservat, Sarpsborg kommune, Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av lavereliggende eldre skog med stort innslag av eik og gammel osp. Området har variert 
topografi og inneholder en bekkekløft. Det er betydelig innslag av gran på rikere mark i lisidene og i 
bekkekløfta, hvor det også er forekomst av edelløvskog og en del dødved. Det er en målsetting å 
beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 
 
§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Sarpsborg kommune: 2015/1, 2015/1/6, 2015/2, 
2015/3, 2015/4, 2015/5, 2015/6. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 563 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Sarpsborg kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, 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, forsøpling, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
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 med et beitebelegg som ikke skader verneverdiene. 
e. Utsetting av saltsteiner.  
f. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved forutsatt at ikke fjelloverflater 

skades, i samsvar med gjeldende lovverk. 
g. Merking og vedlikehold av stier med standard som på vernetidspunktet. 
h. Vedlikehold av eksisterende hytte og faste innretninger, herunder pumpehus ved Glomma, 

avmerket på vernekart. 



i. Rydding av vegetasjon inntil 1 dekar rundt eksisterende hytte. 
j. Oppsetting av mobile jakttårn fra og med 14 dager før jaktstart. Tårnene skal tas ned senest 

14 dager etter avsluttet jakt. 
k. Vedlikehold av eksisterende traktorveier med standard som på vernetidspunktet.  
l. Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- 

og kraftanlegg i og inntil verneområdet. 
m. Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark. 

 

§ 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 ridning er forbudt, med unntak for på stier avmerket på vernekartet. 

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

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

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

c. 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 d.  
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
d. Oppsetting av gjerder for beiting.  
e. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og store rovdyr med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b. 
f. Uttak av ved til eget bruk i hytte i verneområdet. 
g. Fjerning av trær som utgjør fare for hytte. 
h. Gjenoppføring av hytte dersom denne går tapt i brann eller naturskade. 
i. Anlegg av supplerende overflate-vannledning langs eksisterende ledningstrase fra Glomma, 

avmerket på vernekart. 
j. Anlegg av enkel gapahuk eller lavvo. 
k. Restaurering av jordkjeller avmerket på vernekart. 
l. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, g, h, j og k og § 7 b, c, d, f, 

g, h, 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 og skjøtsel 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 21. juni 2019 nr. 828 om 
vern av Sagåsen naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold.  
 
  



  



Vedlegg 13 
Forskrift om vern av Holene naturreservat, Indre Østfold kommune, Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som har særskilt betydning for biologisk 
mangfold i form ved at det inneholder høyproduktiv gammel og lavereliggende skog med rik 
markvegetasjon, og med et stort innslag av edelløvtrær i intakte raviner. Videre er formålet å ivareta 
den sårbare naturtypen leirravine. 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 
 
§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Indre Østfold kommune: 150/8. 
Naturreservatet dekker et totalareal på 65 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Indre Østfold kommune, hos Fylkesmannen i Oslo 
og Viken, 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, forsøpling, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 
e. Bålbrenning er forbudt. 
f. Opplag av båter 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 vei  og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet.  
e. Fjerning av vegetasjon langs jordekanter utenfor reservatet av hensyn til maskinbruk på 

dyrket mark. 
f. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken og medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 
g. Beiting med et beitetrykk som ikke skader verneverdiene. 



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. Motorferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b. Utenom eksisterende vei er bruk av sykkel, hest og ridning forbudt. 

 
§ 6. (Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  
a. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget.   
b. Motorferdsel på eksisterende vei inntegnet på vernekartet. 
c. 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 d.  
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d. Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 
e. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 d og § 7 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 og skjøtsel av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 
 
§ 11. (Forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
 
§ 12. (Ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 



Vedlegg 14 
Forskrift om vern av Gyrihelleren naturreservat, Indre Østfold kommune, Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. 
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av et relativt lite påvirket skogområde i lavereliggende trakter like over marin grense på 
grunnfjell. Området består av større arealer gammelskog med overveiende fattige skogtyper med furu 
og gran, samt flere tjern og myrer.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Indre Østfold kommune: 304/9. 
Naturreservatet dekker et totalareal på 2391 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Indre Østfold kommune, hos Fylkesmannen i Oslo 
og Viken, 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. Fôring av vilt er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 
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, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller andre 
konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av 
kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke 
uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til 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 fra bakken eller medbrakt ved, forutsatt at ikke fjelloverflater 

skades, i samsvar med gjeldende lovverk. 
g. Merking og vedlikehold av sti samt skiløype angitt på vernekartet, med standard som på 

vernetidspunktet.  
h. Kalking av Lauvvann og Blankevanna en gang pr. år som ledd i et regionalt 

kalkingsprogram. 



i. Rydding av mindre mengder kvist på poster i samband med jakt på storvilt. 
 
§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

a. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
b. Bruk av sykkel og ridning er forbudt, med unntak for på 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 i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 

benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
d. Oppkjøring med snøscooter av enspors skiløype langs trasé angitt på vernekartet. 
e. Bruk av helikopter i forbindelse med kalking av Lauvvann og Blankevanna en gang pr. år 

som ledd i et regionalt kalkingsprogram. 
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 
a. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 
e. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr, med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b.  
f. Suppleringsutsetting av brunørret i Lauvvann og Blankevanna. 
g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e og § 7 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 15 
Forskrift om vern av Sæter naturreservat, Indre Østfold kommune, Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område  som har særlig betydning for biologisk 
mangfold ved at området har eldre høybonitetskog med innslag av edelløvskog med rik 
markvegetasjon i intakte raviner. Videre er formålet å ivareta den sårbare naturtypen leirravine. 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 
 
§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Indre Østfold kommune: 742/7. 
Naturreservatet dekker et totalareal på 79 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Indre Østfold kommune, hos Fylkesmannen i Oslo 
og Viken, 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 
forstyrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Fôring av vilt er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 
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, lagring av tømmer, 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. 
f. Beiting er forbudt utenfor sone A inntegnet på vernekartet. 

  
§ 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 vei avmerket på vernekartet, med standard som på 

vernetidspunktet. 
e. Vedlikehold av eksisterende sti som adkomst til hytte, avmerket på vernekartet, med 

standard som på vernetidspunktet. 
f. Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark. 
g. Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- 



og kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 
h. Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting innenfor sone A.  
i. Forsiktig rydding av undervegetasjon i sone B angitt på vernekartet. 
j. 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 er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
b. Utenom eksisterende vei og sti er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  
a. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget.   
b. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
c. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 

benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring. 

d. Motorferdsel på eksisterende vei inntegnet på vernekartet. 
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. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c. Oppsetting og vedlikehold av gjerder for beiting innenfor sone A inntegnet på vernekartet.  
d. Fjerning av trær og større greiner som utgjør et alvorlig skyggeproblem for dyrket mark i en 

sone på 15 meter ut fra jordekantens beliggenhet på vernetidspunkt. Felt virke skal bli 
liggende som dødved i reservatet. 

e. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 f og § 7 b, c og d. 
f. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 
g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje. 
 
§ 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 Finnskutt og Haugen naturreservat, Rakkestad kommune, Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av eldre høybonitetskog med innslag av rik edelløvskog i en intakt ravine. Videre er formålet å 
ivareta den sårbare naturtypen leirravine. 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 
 
§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rakkestad kommune: 212/1, 251/1, 251/2. 
Naturreservatet dekker et totalareal på 129 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima - og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Rakkestad kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, 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 
forstyrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Fôring av vilt er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 
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, lagring av tømmer, 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 er tillatt med et beitetrykk som ikke skader verneverdier. 
e. Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark. 
f. Utsetting av saltsteiner. 
g. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken og medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 
h. Vedlikehold av eksisterende veier avmerket på vernekartet, i henhold til standard som på 

vernetidspunktet. 
i. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 



j. 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. Utenom eksisterende veier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  
a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 

benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

c. Motorferdsel til Haugen på eksisterende vei inntegnet på vernekartet. 
d. Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei inntegnet på vernekartet, i forbindelse 

med vedlikehold av fylling/bekkeløp som berører vei til Haugen.    
e. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
f. 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. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d. Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 
e. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd b. 
f. Vedlikehold i form av vegetasjonsrydding på stier i området. 
g. Hogst av trær som utgjør et alvorlig skyggeproblem for dyrket mark. 
h. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 e og § 7 b, c og d.  
i. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 
j. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje. 
 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

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

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



 
§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 
 
§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
 
§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
  



  



Vedlegg 17 
Forskrift om vern av Matholhøgda naturreservat, Aremark kommune, Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. 
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et et område som representerer en bestemt type 
natur i form av lite påvirket skogområde i lavereliggende trakter, noe over marin grense på grunnfjell 
i Sørøst-Norge. Området består overveiende av fattige skogtyper med furu, gran og osp, samt et par 
tjern og myrer.            
 Det er en målsetting å beholde verneverdiene i en mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 
 
§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Aremark kommune: 22/2, 23/7, 27/5.  
Naturreservatet dekker et totalareal på 865 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Aremark kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, 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. Fôring av vilt er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 
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, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller andre 
konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av 
kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke 
uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til 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 fra bakken eller medbrakt ved, forutsatt at ikke fjelloverflater 

skades, i samsvar med gjeldende lovverk. 
 
§ 5. (regulering av ferdsel) 

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



a. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 
a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 

benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr 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. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 
e. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr, med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b.  
f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 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 18 
Forskrift om vern av Vestfjella naturreservat, Aremark og Halden kommuner, Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1. (formål) 

Formålet med reservatet er å bevare et større område med gammel skog på mager mark som 
har særskilt naturvitenskapelig verdi ved at det er referanseområde for denne naturtypen. Videre er 
formålet å bevare et område som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at skogmiljøet er 
lite påvirket og derfor har et særpreget dyreliv med forekomster av sjeldne og sårbare arter.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.   
 
§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Aremark kommune: 44/3, 49/1, 54/5, 55/1, 59/1, 
60/2, 61/1, 62/2, 63/1. Halden kommune: 84/1, 85/1, 85/3, 90/9. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 16 278 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Aremark og Halden kommuner, hos Fylkesmannen i 
Oslo og Viken, 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. Foring av vilt er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 
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, lagring av tømmer, 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. Utsetting av saltsteiner. 
d. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.   
e. Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  
f. Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved og som ikke påfører fjelloverflater skade og som 

er i samsvar med gjeldene lovverk. 
g. Uttak av ved til bruk i koie/hytte på gnr./bnr. 46/7, 54/5, 62/2 og 85/4, i en avstand på inntil 



50 meter fra bygningen. 
h. Beiting med et beitebelegg som ikke skader verneverdiene. 
i. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med poster for storviltjakt. 
j. Kalking av Sandtjern og Djupvann på eiendommen Virås. 

 
§ 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 ridning er forbudt utenom eksisterende veier og sti angitt på vernekartet. 

 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:   
a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 

benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med lett beltekjøretøy som 
ikke setter varige spor i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorvei 
avmerket på vernekartet. 

c. Motorferdsel over gnr./bnr. 85/1 ved Krossnes i forbindelse med skogsdrift og utkjøring av 
felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr på gnr./bnr. 85/3 etter at forvaltningsmyndigheten er 
varslet. 

d. Nødvendig motorferdsel på vei avmerket på vernekartet til hytter og i forbindelse med jakt 
på elg, hjort, villsvin og store rovdyr. 

e. 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 d. 
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder utsetting av fisk i Sandtjern og 

Djupvann på eiendommen Virås. 
d. Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting 
e. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd b. 
f. Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 
g. Uttak av vann fra Rødvann til gårdsdriften på eiendommen Virås. 
h. Etablering av enkel skogskoie ved Sandtjern på inntil 26 m² gulvareal som erstatning for 

eksisterende koie ved Elverhøy, i samsvar med annet gjeldende lovverk. Det kan oppføres et 
enkelt båtnaust i tilknytning til koia, og en frittstående utedo på inntil 4 m². Dersom koie blir 
oppført ved Sandtjern, skal koie ved Elverhøy rives. 

i. Etablering av trasé for landbrukstraktor fra reservatgrensen til koie ved Sandtjern, herunder 
nødvendig fjerning av fast fjell.  

j. Motorferdsel for traktor i trasé til koie ved Sandtjern, i samsvar med gjeldende lovverk. 
k. Kavling av trase over fuktig parti ved Elverhøy og nord for Tvebotentjern for transport av 

felt vilt. Virke kan tas fra nærområdet etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.  
l. Fjerning av trær som utgjør en fare for bygninger. 
m. Oppsetting av permanent jakttårn ca.150 meter vest for Dyvelstallen med maksimal 



plattformhøyde 6 meter. 
n. Utvidelse av snuplass inntil 24 x 6 meter på vestsiden av veien ca.120 meter nord for 

reservatgrensen på eiendommen Virås. 
o. Vedlikehold av stier i henhold til standard på vernetidspunktet. 
p. Anlegg av enkelt avløpsanlegg for gråvann fra hytte eller koie. 
q. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 c og e og § 7 b, c, d, f, i, k, m 

og n. 
 
§ 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 15. desember 2017 nr. 2066 
om vern av Vestfjella naturreservat, Aremark og Halden kommuner, Østfold.  



  



Vedlegg 19 
Forskrift om vern av Lilleøya naturreservat, Halden kommune, Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. 
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som har særlig betydning for 
biologisk mangfold ved at området er relativt lite påvirket, har beliggenhet på sand og grunnfjell 
under marin grense i Sørøst-Norge og overveiende består av gammel skog med gran og furu.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Halden kommune: 72/1. 
Naturreservatet dekker et totalareal på 87 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Halden kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, 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. Fôring av vilt er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 
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, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller andre 
konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av 
kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke 
uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til 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 med et beitebelegg som ikke skader verneverdiene. 
e. Utsetting av saltsteiner.  
f. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, forutsatt at ikke fjelloverflater 

skades, i samsvar med gjeldende lovverk. 
g. Vedlikehold og merking og av sti angitt på vernekartet, med standard som på 

vernetidspunktet. 
h. Vedlikehold av øvrige stier, med standard som på vernetidspunktet. 
i. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 



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

k. Nødvendig felling av trær som utgjør fare for eksisterende bygninger merket A og C på 
vernekartet. 

l. Vedlikehold av jordkjeller (pumpehus) merket A på vernekartet, med tilhørende 
jordvannsledning til og fra pumpehuset. 

m. Bruk av båtplass og liten brygge merket B på vernekartet, samt vinteropplag for inntil to 
småbåter og brygge. 

 
§ 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 er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 
a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe.             

Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til 
ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr 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. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 
e. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 l og § 7 b, c og d. 
f. Anlegg av elektrisk jordkabel fra jordkjeller (pumpehus) merket A på vernekartet, til 

eksisterende hytte merket C på vernekartet.  
g. Uttak av ved til bruk på Lilleøya. 
h. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 
i. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje. 
 
§ 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 20 
Forskrift om vern av Burumtjern naturreservat, Marker kommune, Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. 
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av relativt lite påvirket gammelskog med overveiende fattige skogtyper med furu, gran, stor 
osp, samt noen tjern og myrer.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Marker kommune: 32/1, 32/2. 
Naturreservatet dekker et totalareal på 945 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Marker kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, 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. Fôring av vilt er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 
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, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller andre 
konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av 
kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke 
uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til 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 fra bakken eller medbrakt ved, forutsatt at ikke fjelloverflater 

skades, i samsvar med gjeldende lovverk. 
g. Merking og vedlikehold av sti avmerket på vernekartet, med standard som på 

vernetidspunktet.  
 
§ 5. (regulering av ferdsel) 

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



I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 
a. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
b. Bruk av sykkel og ridning er forbudt, med unntak for på 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 i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 

benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet i forkant av kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr 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. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 
e. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr, med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b.  
f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e og § 7 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 21 
Forskrift om vern av Budeiberget naturreservat, Nordre Land kommune, Innlandet 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov. 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av et område med i 
hovedsak gammel, fuktig granskog. Videre er formålet å verne et område som har særlig betydning 
for biologisk mangfold ved at det er leveområde for flere truede arter og har en særdeles rik 
forekomst av den truede arten huldrestry. 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. 
 
§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nordre Land kommune: 114/1, 121/107, 121/763, 
126/2. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1429 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordre Land kommune, hos Fylkesmannen i 
Innlandet, 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 veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av 
avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til 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. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

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

lovverk. 
f. Beiting. 
g. Vedlikehold av eksisterende vei, traktorveier og andre eksisterende anlegg og innretninger i 



henhold til tilstand på vernetidspunktet. Veiene som kan vedlikeholdes, er 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. Motorferdsel 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 utenom på stier og på eksisterende 

vei og traktorveier avmerket på vernekartet. 
 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 
a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 

benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn 
for verneområdet før kjøring.  

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

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

d. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksnæring, eiendomsforvaltning og 
uttransport av felt elg, hjort og bjørn på traktorveiene avmerket på vernekartet. 

e. Nødvendig motorferdsel på vei avmerket på vernekartet. 
f. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 
a. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d. Utsetting av saltstein.  
e. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 
f. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier. 
g. Etablering av nye stier, skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 
h. Nødvendig opprusting av eksisterende vei vist på vernekartet. 
i. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g og § 7 b, c, d, e, f, 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. Samtidig oppheves forskrift 15. desember 2017 nr. 2081 
om vern av Budeiberget naturreservat i Nordre Land kommune, Oppland.  
 
 
 
 

 

  



  



Vedlegg 22 
Forskrift om vern av Bårvassåsen naturreservat, Indre Fosen kommune, Trøndelag 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov. 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av gammel og lite påvirket skog. Med sin variasjon av naturtyper, økosystemer, arter og 
naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet 
til truet og sårbar natur som oseanisk furuskog og gammel skog under naturlig dynamikk og sjeldne 
og sårbare 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.: Indre Fosen kommune: 292/1. 
Naturreservatet dekker et totalareal på 2144 daa. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Indre Fosen kommune, hos Fylkesmannen 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 vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og 



nedfall over stien. 
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 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 forvaltningsplan. 

m. Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 
vist på kart i forvaltningsplan.    

n. Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- 
og kraftanlegg i eller 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 vist på kart i forvaltningsplan.  

 
§ 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 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, som avtale med 
oppdragsgiver.  

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. 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 b. 
c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
e. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fiske. 



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. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.  
l. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse, av eksisterende kraftlinje.  
m. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g, h og i og § 7 c, e 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. 
 
§ 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. 
Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 
 
§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
  



  



Vedlegg 23 
Forskrift om vern av Vargøylia naturreservat, Indre Fosen kommune, Trøndelag  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av gammel og stedvis rik granskog med høgstaudegranskog og rik sumpgranskog.  

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 avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Indre Fosen kommune: 94/1, 94/19.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1636 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Indre Fosen kommune hos Fylkesmannen 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 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 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, 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 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 bålbrenning på stedet. 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 greiner og kvist over stien.  
j. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og 



kraftanlegg i og inntil verneområdet. 
k. Utsetting av saltstein.  
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 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.  

m. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 
lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

 
§ 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. Utenom eksisterende stier er bruk av sykkel 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. Nødvendig motorferdsel 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 nevnt i § 6 første ledd. 
b. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 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 b.  
f. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.  
g. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  
h. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og k og § 7 c, d, f og g. 
i. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark og helikopter ved utøvelse av reindrift.  
j. Nødvendig rydding og annet vedlikehold av flyttlei og kjøretrasé i reindriften. 

 
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 24 

Forskrift om vern av Sjølingelve naturreservat, Flå kommune, Viken  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av 
Klima- og miljødepartementet. 

 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type 
natur i form av gammel og lite påvirket skog og bekkekløft, med truet, sjelden og sårbar natur. 
Videre er formålet med vernet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 
mangfold ved at det er leveområde for et stort antall krevende 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.: Flå kommune: 24/2, 27/1, 28/3, 28/4, 
29/5, 30/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 598 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Flå kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, 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, opplag av 
båter, 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. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 



g. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding 
av kvist og småbusker i skuddfeltet. 

h. Rydding og vedlikehold av eksisterende stier angitt på vernekart, dvs. fjerning av 
greiner og nedfall over traseen, samt vedlikehold av skilting og merking. 

i. Vedlikehold av traktorveier inntegnet på vernekart i henhold til tilstand på 
vernetidspunktet. 

j. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og 
kraftanlegg i og 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. Utenom eksisterende stier og traktorveier avmerket på vernekartet er bruk av sykkel og 

hest og kjerre samt ridning forbudt. 
 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 
av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 
a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. 

Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding 
til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

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 motorferdsel på traktorveier avmerket på vernekartet for uttransport av 

felt elg og hjort. 
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 
a. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan 

godkjent av forvaltningsmyndigheten. 
e. Oppsetting av gjerde for husdyrbeite. 
f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, i og j og § 7 b, c og e. 
g. Motorferdsel for oppkjøring av skiløype på traktorvei. 

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

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

 
 



§ 9. (skjøtsel) 

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

 
§ 10. (forvaltningsplan) 

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

 
§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 

  



  



Vedlegg 25 

Forskrift om vern av Veteren naturreservat, Flå kommune, Viken 
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av 
Klima- og miljødepartementet. 

 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type 
natur i form av gammel og lite påvirket skog med sjelden og gammel rik lavlandsgranskog. 
Videre er formålet å verne et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det 
er leveområde for et stort antall krevende arter blant annet knyttet til uvanlig gammel, rik 
lavlandsgranskog.  

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: 27/1, 28/14, 28/2, 29/9. 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3783 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Flå kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, 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, opplag av 
båter, 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. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 



g. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig 
rydding av kvist og småbusker i skuddfeltet. 

h. Rydding og vedlikehold av eksisterende stier avmerket på vernekartet, fjerning 
av greiner og nedfall over traseen, samt vedlikehold av skilting og merking. 

i. Vedlikehold av bygninger og traktorveier avmerket på vernekartet i henhold til 
tilstand på vernetidspunktet. 

j. Rydding av vegetasjon inntil to dekar per hytte rundt eksisterende hytter. 
 
§ 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. Utenom eksisterende stier og traktorveier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt 
ridning forbudt. 

 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær 
operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- 
og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er 
bestemt av forvaltningsmyndigheten. 
Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 
a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. 

Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis 
melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
d. Nødvendig motorferdsel på traktorveier avmerket på vernekartet for uttransport 

av felt elg og hjort. 
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 
a. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
d. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter 

plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. 
e. Oppsetting av gjerde for husdyrbeite. 
f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, i og § 7 b, c, e og h. 
g. Oppsetting av én gapahuk på gnr./bnr. 28/2. 
h. Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 
 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

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

 
§ 9. (skjøtsel) 

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



 
 

§ 10. (forvaltningsplan) 

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

 
§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Vedlegg 26 

Forskrift om endring av forskrift om vern av Skirvedalen naturreservat, Tinn kommune, 
Vestfold og Telemark og Rollag kommune, Viken  

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 77. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 
 
      I  
 
I forskrift 21. juni 2019 nr. 826 om vern av Skirvedalen naturreservat, Tinn kommune, Telemark 
og Rollag kommune, Buskerud, gjøres følgende endringer:  
 
Forskriftens tittel skal lyde:  
Forskrift om vern av Skirvedalen naturreservat, Tinn kommune, Vestfold og Telemark og Rollag 
kommune, Viken 
 
§ 2 skal lyde:  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Tinn kommune: 5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 6/11, 6/12, 
6/73, 7/1, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 9/1, 10/1, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16/3, 17/1, 18/1, 159/1, 159/2, 
162/5, 163/2, 163/5.  
Rollag kommune: 10/3, 11/1, 11/4, 12/1, 13/1, 14/1, 15/3, 15/4, 17/1, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 30/1, 
31/1, 31/4. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 24 628 daa. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Tinn og Rollag kommuner, hos Fylkesmannen i 
Vestfold og Telemark, Fylkesmannen i Oslo og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og 
miljødepartementet. 
 
      II 
Forskriften trer i kraft straks. 
 
 
  



  



Vedlegg 27 
Forskrift om vern av Sandvik naturreservat, Fyresdal kommune, Vestfold og Telemark  
 
Fastsett ved kongeleg resolusjon 23. juni 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremma av Klima- 
og miljødepartementet. 
 
§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit område som har særleg betyding for 
biologisk mangfald på grunn av førekomst av gamal låglandsgranskog, mykje furuskog i 
nedbrytingsfase, førekomst av eldre barskog på høg bonitet og ved at det er leveområde for 
sjeldne og truga arter knytt til daud ved. 

Det er ei målsetjing å behalde verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei. 
 
§ 2. (geografisk avgrensing)  
 Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Fyresdal kommune: 29/2. 
Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 1946 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. Dei nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 
 Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Fyresdal kommune, hos Fylkesmannen 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 daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne planter og sopp medrekna 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 og andre varige eller mellombelse 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 anna form for forureining, 
etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske utryddingsmiddel. 
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. Forsiktig rydding av små buskar og kvist på postar i samband med jakt på storvilt. 
g. Utsetjing av saltsteinar. 
h. Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller ved ein har tatt med, 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 på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 



b. Sykling, bruk av hest og kjerre og riding er forbode. 
 
§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel)  

Ferdselsreglane 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 forvaltningsoppgåver som er fastsett av forvaltningsstyresmakta. 
Unntaket gjeld ikkje for øvingsverksemd. 

Ferdselsreglane 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 skånsame 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 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, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar 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 d. 
f. Mellombels gjerding i samband med beiting.   
g. Øvingskøyring for formål nemnt i § 6 første ledd. 
h. Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnt i § 6 

andre ledd b.   
i. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 g og § 7 a, b, c, d og f. 
 
§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)   

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strid mot 
formålet med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til 
tryggleik eller 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- eller kulturtilstanden som er formålet 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 vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 
 
§ 12. (iverksetjing)  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 
  



Vedlegg 28 
Forskrift om vern av Hovdefjell naturreservat, Vegårshei og Åmli kommuner, Agder 
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon  23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type 
natur i form av en regionalt stor lokalitet gammel granskog med et stort innslag av barlind. 
Området har også forekomster av lågurt-eikeskog med tilhørende rik karplanteflora,  samt 
gammel osp. 

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

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Åmli kommune: 45/1, 46/1, 48/1, 47/1, 50/2.  
Vegårshei kommune: gnr/bnr: 7/1, 8/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2390 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Åmli kommune, Vegårshei kommune, hos 
Fylkesmannen i Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 
kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller annen 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, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
d. Vedlikehold av bygninger, veier, traktorvei og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 
e. Merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper, broer og skilt som eksisterte på 



vernetidspunktet. 
f. Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg. 
g. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig. 
h. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 
i. Beiting. 
j. Utsetting av saltstein. 
k. Gjennomføring av årlig friluftsgudstjeneste på Hovdefjell. 
 

§ 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 utenom eksisterende veier eller stier avmerket på vernekartet. 
 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og- 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

b. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med hest eller lett terrenggående beltekjøretøy 
som ikke setter varige spor i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende 
traktorveier inntegnet på vernekartet. 

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. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
d. Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter. 
e. Oppsetting av gjerde i forbindelse med beiting. 
f. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 
g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje. 
h. Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 
i. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e, j og § 7 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 
dersomsikkerhetshensyn 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, jf. 
naturmangfoldloven § 47. 

§ 10. (forvaltningsplan) 

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

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 29 

Forskrift om vern av Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat, Evje og Hornnes kommune, 
Agder 
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type 
natur i form av en forekomst med rik og velutviklet gammel lindeurskog og en regional viktig 
bekkekløft med variert gammelskog bestående av edellauvskog med lågurteikeskog i lisidene og 
furuskog på toppene. Området har også særlig betydning for biologisk mangfold ved at 
naturtypene har rikt artsmangfold, deriblant sjeldne og sårbare arter som særlig er knyttet til 
bekkekløften og lindeurskogen. 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Evje og Hornnes kommune: 9/8, 9/14, 10/2, 
10/6, 10/9, 11/1, 11/2, 11/3, 11/8, 11/9, 11/11, 12/1, 12/3. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6828 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. Verneforskriften 
med kart oppbevares i Evje og Hornnes kommune, hos Fylkesmannen i Agder, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering 
av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, 
jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for 
tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller annen 
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 bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand 

på vernetidspunktet. 
e. Merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper, bruer og skilt som eksisterte på 

vernetidspunktet. 
f. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 
g. Beiting 
h. Utsetting av saltstein. 
i. Oppsetting av gjerde i forbindelse med beiting. 
j. Gjenoppbygging og vedlikehold av gammel kjerrevei inn til Yksenskår, markert på 

vernekartet. 
k. Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg.  
l. Oppgradering og fornyelse av eksisterende kraftledning 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. Utenom eksisterende veier eller traseer som er vist i forvaltningsplan, er bruk av sykkel, 
hest og kjerre samt ridning forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er 

bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 



c. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
d. Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter. 
e. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 
f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje.  
g. Nødvendig bruk av motorkjøretøy for gjenoppbygging og vedlikehold av kjerrevei til 

Yksenskår, markert på vernekartet. 
h. Nødvendig tilsyn med og transport av materiell og utstyr til hyttene Kleven og 

Ballingshei, markert på vernekartet. 
i. Nødvendig vedlikehold av traktorslepe til Kleven og kjerrevei til Staveknuten, markert 

på vernekartet, som på vernetidspunktet. 
j. Uttak av ved til bruk på hyttene Kleven og Ballingshei. 
k. Nødvendig motorferdsel på Skatebuvegen i forbindelse med hogst av bakenforliggende 

skog på gnr. 10, bnr. 9 samt nødvendig oppgradering av vegen i forbindelse med slik 
hogst. 

l.  Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e, h, i, j og § 7 a, b, h, i 
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 1. desember 2017 nr. 
1864 om vern av Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat, Evje og Hornnes kommune, Aust-
Agder.  

 
 

  



  



Vedlegg 30 
Forskrift om vern av Kvelderønningen naturreservat, Larvik kommune, Vestfold og 
Telemark 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon  23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima 
– og miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type 
natur i form av rik edelløvskog og gammel barskog i lavlandet.  Lågurt- eikeskog er dominerende 
vegetasjonstype i lisiden og grove, gamle og delvis hule eiker finnes spredt. Området har 
forekomster av truede og sjeldne arter.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 
videreutvikle disse.  
 
§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Larvik kommune: 2089/5, 2089/7, 2089/8, 
2089/10, 2089/13, 2089/31, 2090/6, 2090/7, 2093/2, 2097/1, 2097/3.  

Naturreservatet dekker et areal på ca. 1020 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Larvik kommune, hos Fylkesmannen 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 annen 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. 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 traktorveier og stier, samt andre anlegg og innretninger, i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet.  
h. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk.  
i. Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall eller fare for akutt 

utfall, på eksisterende energi- og kraftanlegg i og 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 er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b. Utenom eksisterende traktorveier og stier 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 traktor og ATV på eksisterende traktorveier inntegnet på 
vernekartet.  

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
d. Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorveier, for drift av bakenforliggende 

skogareal. 
 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Avgrenset bruk av naturreservatet til aktiviteter nevnt i § 3 d.  
b. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  
c. Oppsetting av gjerder for beiting.  
d. Utsetting av saltstein.  
e. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
f. Merking av eksisterende traktorveier og stier.  
g. Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt 

i § 6 andre ledd a.  
h. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten.  
i. Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 g og § 7 b, c, 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 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 30 B 
Forskrift om endring av forskrift om vern av Badstudalen naturreservat, Lillesand 
kommune, Agder   
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon  23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 77. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 
 
      I  
 
I forskrift 11. desember 2015 nr. 1549 om vern av Badstudalen naturreservat, Lillesand 
kommune, Aust-Agder, gjøres følgende endringer:  
 
Forskriftens tittel skal lyde:  
Forskrift om vern av Badstudalen naturreservat, Lillesand kommune, Agder 
 
§ 2 skal lyde:  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Lillesand kommune: 54/3, 54/22, 54/23, 54/24 
og 55/89. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1727 dekar. 
Grensene for naturreservatet går fram av datert Klima- og miljødepartementet juni 2019. 

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 
koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Lillesand kommune, hos Fylkesmannen i Agder, 
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 
 
 
§ 4 nytt punkt h skal lyde:  

h) Bålbrenning med medbrakt ved på anviste bålplasser på husmannsplassene Plassen, 
Sjømyr og Ulsholmen. Bålbrenning må foregå i samsvar med gjeldende lovverk.  
 
 
      II 
Forskriften trer i kraft straks. 
 
 
  



  



Vedlegg 30 C 

Forskrift om oppheving av forskrift om fredning av Femundsmarka nasjonalpark, 
Engerdal kommune, Hedmark 

Fastsatt ved kongelig resolusjon  23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 35 og § 77. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 
 

 

I  

Forskrift 22. november 1974 nr. 4 om fredning av Femundsmarka nasjonalpark, Engerdal 
kommune, Hedmark oppheves.  

II 

Denne forskrift trer i kraft straks. 
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