
Vedlegg 1.  

 

Forskrift om vern av Trestikle naturreservat, Drammen kommune, Buskerud 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som representerer en bestemt 

type natur i form av gammel og lite påvirket skog. Området inneholder sjelden og sårbar natur i 

med stor variasjon i naturmangfold og topografi.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, 

og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Drammen kommune: 33/2, 36/1, 36/14, 

36/26, 36/29, 38/9, 43/3. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1318 dekar. Grensene for naturreservatet 

går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Drammen 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 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 bygninger, dammer og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

j) Rydding av vegetasjon inntil to dekar per hytte rundt eksisterende hytter. 

k) Opplag av båter i forbindelse med bruk av hytter i reservatet. 

l) Turorientering med faste sesongposter og orienteringsløp med maksimalt 200 deltakere, 

forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i "Avtale 



om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere" av 3.12.1989, 

samt at øvrige relevante punkter i avtalen følges.  

 

§ 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 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. 
 

§ 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) Oppgradering av eksisterende dammer.  
g) Nødvendig motorferdsel for vedlikehold og oppgradering av eksisterende dammer.  
h) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materialer til hytter i reservatet.  

i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og i og § 7 b, c, e og j. 

j) Gjenoppføring av bygninger som er blitt ødelagt ved brann eller naturskade. 

k) Etablering av nye stier og løyper. 

l) Tiltak for nødvendig erosjonssikring i strandsonen langs regulerte vannmagasin.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot verne-

vedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn 

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

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

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

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

  Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 



Vedlegg 2.  

Forskrift om vern av Veia naturreservat, Nedre Eiker kommune, Buskerud 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 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 kalkskog og bekkekløft. Videre er formålet å verne et område som har særlig 

betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder sjelden og sårbar natur.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, 

og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nedre Eiker kommune: 14/3, 15/9, 15/56, 16/5, 

16/15, 16/33, 16/34, 16/35, 17/8, 17/9, 17/12, 17/13, 18/30, 20/1, 20/3, 22/7, 22/9, 22/10, 22/11. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 390 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nedre Eiker 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, dvs. 

fjerning av greiner og nedfall over traseen, samt vedlikehold av skilting og 

merking. 

i) Vedlikehold av traktorveier avmerket på vernekartet i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 

j) Vedlikehold av dam ved Dammyrtjern og andre anlegg og innretninger 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 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) 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 j og § 7 b, c og e. 

g) Oppgradering av eksisterende dam ved Dammyrtjern og nødvendig motorferdsel i 
forbindelse med dette. 
 

§ 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 3.  

Forskrift om vern av Oslien naturreservat, Nore og Uvdal kommune, Buskerud 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 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 høyproduktiv gammel granskog med mye 

død ved, samt  en bekkekløft. Videre er formålet å verne et område som har særlig betydning 

for biologisk mangfold ved at det er leveområdet for et stort krevende antall 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.: Nore og Uvdal kommune: 198/3, 198/4, 

198/9, 199/3, 199/8, 200/3, 200/4, 201/2. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1607 dekar. Grensene for naturreservatet 

går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nore og Uvdal 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, 

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, dvs. 

fjerning av greiner og nedfall over traseen, samt vedlikehold av skilting og 

merking. 

i) Vedlikehold av og nødvendig vegetasjonsrydding langs eksisterende traktorvei 

avmerket på vernekartet, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

 



§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

kulturminner. I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om 

ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder 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) 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) Vedlikehold av eksisterende avskjæringsgrøfter ovenfor tunet og innmarka på Oslien. 
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og i og § 7 b, c, e og f. 

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider 

mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet 

med vernet jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

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

skjøtsel. 
 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 
 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks.  



Vedlegg 4.  
Forskrift om vern av Århanemyra naturreservat, Nittedal kommune, Akershus  

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 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 og relativt lite påvirket furu- og barblandingsskog med innslag av betydelige 

arealer intakt myr. Videre er formålet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold ved at det utgjør en viktig del av et nettverk av vernet gammelskog på Romeriksåsene, og 

er leveområde for arealkrevende gammelskogarter og rovfugl.  

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

videreutvikle dem. Naturreservatet anses som velegnet til å øke sin verneverdi gjennom fri 

utvikling.  

Det skal samtidig tas hensyn til bruk av naturreservatet til idretts- og friluftslivsformål som 

ikke forringer verneverdiene nevnt i første ledd.  

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nittedal kommune: 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 

52/6, 53/1, 54/1, 55/2, 58/10, 58/11, 58/36.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2947 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Nittedal 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 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.  

 

§ 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) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveier, i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

f) Begrenset utvidelse av eksisterende stier som ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.  

h) Vedlikehold av eksisterende gapahuk og jakttårn avmerket på vernekartet, i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  



i) Utsetting av saltsteiner.  

j) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk.  

k) Orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på fylkesnivå 

i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og 

rettighetshavere» av 3.12.1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen følges.  

l) Terrengløp på eksisterende stier.  

m) Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

 

§ 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 og stier er bruk av sykkel samt ridning forbudt.  

Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere ferdselen i hele 

eller deler av naturreservatet.  

 

§ 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 ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende løypetrasé eller 

løypetraseer som er tillatt etter andre bestemmelser i forskriften. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg som grenser til naturreservatet. Ved bruk av motorisert 

transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

b) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

c) Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveier.  

d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

e) Terrengløp utenfor sti dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

f) Bruk av området til sykkelritt.  

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje som grenser til naturreservatet. 

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og i og § 7 a, b, c og d.   

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  



 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

  



  



Vedlegg 5.  

Forskrift om vern av Slitu naturreservat, Eidsberg kommune, Østfold 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 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 truet og sårbar natur med raviner, arter og 

økologiske prosesser, som har særlig betydning for biologisk mangfold, med rik løvskog og 

barskog, med dødved og et tilhørende rikt dyreliv.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet (to delområder) berører følgende gnr/bnr: Eidsberg kommune: 17/1.  

Naturreservatet dekker et samlet totalareal på ca 80 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Eidsberg 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. 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, 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. 

 

§ 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) Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark.  

e) Beiting med et beitebelegg som ikke skader verneverdiene.   

 

§ 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) Bruk av sykkel og ridning er forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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



oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig 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.  

 

§ 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. 

d) Hogst av trær som utgjør et alvorlig skyggeproblem for dyrket mark.  

e) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd a. 

f) Nødvendige tiltak for vedlikehold av fylkesveg 691.  

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 b, c, d og f. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



Vedlegg 6.  
Forskrift om vern av Sakseåsen naturreservat, Marker kommune, Østfold 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 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 skog med de naturlig forekommende naturtyper og arter. Området domineres 

av barskog på lav og middels bonitet, og det forekommer innslag av gamle ospeholt, blokkmark og 

bergvegger. Det er en del dødved av gran, furu og osp i området som er viktig for biologisk 

mangfold. En eksponert sørvendt skrent har gode forutsetninger for truede og nær truede insektarter 

og sopp. 

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Marker kommune: 76/1, 77/2, 77/4, 77/5, 77/10.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 666 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. 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 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. 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, 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Beiting.  

e) Utsetting av saltsteiner. 

f) Bålbrenning med kvist fra bakken og medbrakt ved, forutsatt at ikke fjelloverflater skades,                

i samsvar med gjeldende lovverk. 

g) Vedlikehold av eksisterende hytte på gnr./bnr. 77/10. 

h) Uttak av ved til eget bruk i hytte på gnr./bnr. 77/10.  

i) Vedlikehold av sti angitt på vernekartet, i henhold til standard på vernetidspunktet. 

j) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med poster for storviltjakt og 

uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr. 

     

 



§ 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 sti avmerket på vernekartet er bruk av sykkel og ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget.  

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd a. 

e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

f) Fjerning av enkelttrær i en avstand på inntil 20 m fra hytte på gnr./bnr. 77/10. 

g) Gjenoppføring av hytte på gnr./bnr. 77/10 dersom denne går tapt i brann eller naturskade. 

h) Transport av materialer m.v. til vedlikehold av hytte på gnr./bnr. 77/10. 

i) Utsetting av bikuber. 

j) Tømmertransport gjennom reservatet i forbindelse med hogst i Stueåsen utenfor reservatet. 

k) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 b, c, e, g, h, i og j.  

 

§ 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 Rudslandet naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 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 ved at det inneholder variert skog med ravinedaler, rikt jordsmonn, dødved og et tilhørende 

rikt plante- og dyreliv. 

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Trøgstad kommune: 44/1, 46/1, 47/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 372 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Trøgstad 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. 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, 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) Etablering av båtplasser er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

b) Jakt og fangst 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) Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark.  

g) Bålbrenning med kvist fra bakken og medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.  

h) Vedlikehold av traktorveier og stier avmerket på vernekartet, i henhold til standard på 

vernetidspunktet. 

i) Vedlikehold av drensutløp som munner ut i raviner, herunder steinsetting for å hindre 

erosjon. 

 

§ 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 stier og traktorveier avmerket på vernekartet er bruk av sykkel og ridning forbudt.   

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig 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 på traktorveier avmerket på vernekartet i forbindelse med 

landbruksdrift. 

d) 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. 

 

§ 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) Hogst av trær som utgjør et alvorlig skyggeproblem for dyrket mark. 

e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

f) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd a. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, f, h og i 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 natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

  



Vedlegg 8.  

Forskrift om vern av Skjeftkjølen naturreservat, Trysil kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 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 en bestemt type natur i form av stort 

naturområde med mosaikk av skog og myr og med stor variasjon i barskogtyper med forekomster 

av gammel granskog. Videre er formålet å verne et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold ved at det er leveområde for en rekke sårbare og sjeldne arter knyttet til våtmarksområder 

med et rikt fugleliv, gammelskog og 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.: Trysil kommune: 71/17.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 8260 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Trysil 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. Hunder må ikke slippes løs i sone I angitt i 

vernekart. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 

masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av 

avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til 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) Fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk i sone II angitt i vernekart.  

e) Jakt på hjortedyr i sone I angitt i vernekart. 

f) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk.  

g) Bruk av hund i forbindelse med tillatt jakt. 

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

b) Utenom eksisterende stier 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 og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

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

a) 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) Utsetting av saltstein.  

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 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. Samtidig oppheves forskrift 18. desember 1981 nr. 

4715 om fredning for Skjeftkjølen naturreservat, Trysil kommune, Hedmark. 

 

 

 

  



Vedlegg 9.  

Forskrift om vern av Tronkberget naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 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 gran- og furuskog stedvis med urskogpreg og med kontinuitet i død ved, rik 

sumpskog og bekkekløftvegetasjon. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at 

det er leveområde for en rekke sårbare og sjeldne arter knyttet til gammelskog og 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.: Stor-Elvdal kommune: 9/1, 11/3.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1960 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Stor-Elvdal 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 veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 

masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av 

avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

e) 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 regelverk.  

d) Beiting.  

e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.  

f) Vedlikehold av krigsvarde. 

g) Rydding, merking og vedlikehold av sti opp til toppen av Tronkberget fra Bratteggveien, 

avmerket på vernekartet. 

h) Rydding og vedlikehold av traktorvei fra rundkjøringen ved Bratteggveien, 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, med unntak av traktorveien fra 

Bratteggveien og sti til toppen av Tronkberget, 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 og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

d) Nødvendig motorferdsel på traktorvei avmerket på vernekartet i forbindelse med 

skogsdrift. 

 

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

a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

d) Utsetting av saltstein.  

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 h 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. Samtidig oppheves forskrift 10. juni 2005 nr. 574 om 

verneplan for barskog, vedlegg 11, fredning av Tronkberget naturreservat, Stor-Elvdal kommune, 

Hedmark. 

 

  



Vedlegg 10. 
Forskrift om vern av Sætersjøberget naturreservat, Våler kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 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 mellomboreal granskog og mosaikk av skog og myr og med innslag av gamle løvtrær 

og urskogpreget furuskog.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Våler kommune: 12/11.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1794 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Våler 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 veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 

masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av 

avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til 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 regelverk.  

d) Beiting.  

e) 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) 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. 

 

§ 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 og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

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

a) 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) Utsetting av saltstein.  

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 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 11.  
Forskrift om vern av Turrtind naturreservat, Nordre Land kommune, Oppland  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 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 stort og 

forholdsvis urørt skogområde med gammel barskog med gran som det dominerende treslaget, og 

der det finnes en del svært fuktige skogmiljøer. Videre er formålet å verne et område som har  

særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er et viktig leveområde for sjeldne, sårbare og 

truede 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.: Nordre Land kommune: 46/8, 46/51, 47/1, 47/3, 

47/7, 48/2, 49/1, 52/7.  

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 9330 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. 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., opplag av båter, 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 teltleirer og større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Beiting. 

b) Sanking av bær og matsopp. 

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Utsetting av saltsteiner. 

e) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt. 

f) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

g) Vedlikehold av hytte, buer, koier, gapahuk, skogsbilveger, traktorveger og andre 

eksisterende anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet. Hytta, 

skogsbilvegene og traktorvegene som kan vedlikeholdes, er avmerket på vernekartet. 

h) Rydding av vegetasjon 30 meter fra eksisterende hytte. Hytta er avmerket på vernekartet. 

i) Brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 

 



§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) 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 eksisterende 

skogsbilveger og traktorveger avmerket på vernekartet og stier. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

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

oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende 

traktorveger vist på vernekartet. 

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

beitedyr. 

d) Nødvendig motorisert ferdsel på skogsbilveger avmerket på vernekartet i forbindelse med 

næringsvirksomhet, eiendomsforvaltning og jakt, herunder uttransport av felt elg, hjort og 

bjørn.  

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c) Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

d) Ombygging og mindre utvidelse av eksisterende hytte avmerket på vernekartet. 

e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

f) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet 

ikke blir skadelidende. 

g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

h) Hogst/rydding av vegetasjon rundt eksisterende buer/koier, gapahuk, båthus og andre 

anlegg. 

i) Hogst av ved til buer/koier og gapahuk i naturreservatet. 

j) Opplag av båter, herunder etablering av båtskjul i Øyangen på eiendommen gnr. 46 bnr. 8. 

k) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d og g og § 7 a, b, c, d, e, g 

og i.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

   

 



§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

 

  



  



Vedlegg 12.  
Forskrift om vern av Avrillen naturreservat, Gran kommune, Oppland  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 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 relativt stort 

område dominert av biologisk gammel og lite påvirket skog der det stedvis er urskogpregede partier 

med god kontinuitet i gamle trær. Videre er formålet å verne et område som har særlig betydning 

for biologisk mangfold ved at det er et viktig leveområde for sjeldne, sårbare og truete arter og ved  

at det styrker det regionale nettverket av verneområder. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Gran kommune: 298/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4660 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Gran 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., opplag av båter, 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 teltleirer og større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Beiting 

b) Sanking av bær og matsopp. 

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

e) Utsetting av saltsteiner. 

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt. 

g) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

lovverk. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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



I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget. 

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

beitedyr.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c) Etablering av nye stier, skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

e) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d og e og § 7 a, b, c og d. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

  



Vedlegg 13.  
Forskrift om vern av Vesleåa naturreservat, Gran kommune, Oppland  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 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 ei godt utviklet og 

variert skogsbekkekløft med relativt store arealer med gammel kontinuitetsskog. Videre er formålet 

å vernet et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er et viktig 

leveområde for 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.: Gran kommune: 298/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 494 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Gran 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., opplag av båter, 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 teltleirer og større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Beiting 

b) Sanking av bær og matsopp. 

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

e) Utsetting av saltsteiner. 

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt. 

g) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

lovverk. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 



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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget. 

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

beitedyr.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet 

ikke blir skadelidende. 

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

e) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d og e og § 7 a, b, c og d. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

  



Vedlegg 14.  

Forskrift om vern av Urvatnet-Litjbumyran naturreservat, Meldal kommune, Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å verne et område som representerer en bestemt type natur 

i form av eldre og lite påvirket skog av gran og furu med innslag av høgstaudegranskog, ei stor 

bekkekløft langs Trivja og et våtmarksområde i Litjbumyran med et rikt fugleliv.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Meldal kommune: 35/1, 42/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 12 634 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Meldal 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 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 unntatt i sone Litlbumyran hvor det 

gjelder egne bestemmelser for jakt. 

c) Storviltjakt i sone Litlbumyran og bruk av hund i den forbindelse. 

d) Fellefangst av mink i sone Litlbumyran.  

e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

f) Beiting.  

g) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  

h) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

i) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og 

furu skal ikke felles.  

j) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.  

k) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.  

l) Utsetting av saltstein.  



m) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 

n) 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) I sone Litjbumyran er også lavtflyging under 300 meter, samt bruk av modellfly og droner 

forbudt. 

c) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel forbudt.  

d) Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt 

i sone Litjbumyran. 

e) I tiden fra og med 1. mai til og med 15. juli er all ferdsel i sone Litjbumyran 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, samt med motorkjøretøy langs eksisterende traktorveier.  

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) 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, og nødvendig motorferdsel for å utføre 

slike tiltak.  

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 for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytter.  

i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje. 

j) Prøveboring i tilknytning til malmleting, inkludert nødvendig motorferdsel. 

k) Lavtflyging i sone Litjbumyran i forbindelse med malmleting. 

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f, g og l og § 7 c, f og g.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 



§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. desember 1992 nr. 960 

om vern av Urvatnet naturreservat, Meldal kommune, Sør-Trøndelag og forskrift 23. desember 

1983 nr. 2028 om fredning for Litlbumyran naturreservat, Meldal kommune, Sør-Trøndelag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Vedlegg 15.  

Forskrift om vern av Urdvatn og Kallingshei naturreservat, Åmli kommune, Aust -Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  
Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og topografisk variert område med 

gammel og lite påvirket barskog, som er representativt for regionen. Området består av eldre 

bestand av gran og furu med innslag av særlig rik lauv- og blandingsskog, og partier med 

edellauvskog som har særlig verdi for biologisk mangfold. Naturreservatet skal også ta vare på 

naturmiljøet i et område med en høytliggende og stor forekomst av barlind i urskogpreget granskog 

ved Barlindtjønn. 

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Åmli kommune: 14/2, 24/1, 24/2, 24/3, 24/5, 

24/7, 24/8, 26/1, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 42/5, 42/15, 62/5 og 62/6, 65/1, 65/9, 65/10, 65/13.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 34 081 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Åmli 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 andre konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til 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, broer og skilt som eksisterte på 

vernetidspunktet.  

f) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 

g) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linjetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.  

h) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt i samsvar med gjeldende lovverk.  

i) Beiting.  



j) Utsetting av saltstein.  

k) Vedlikehold og istandsetting av bygninger på Mjåvasstøyl innenfor rammen av opprinnelig 

størrelse og form. 

l) Rydding og vedlikehold av setervoller rundt bygninger på Mjåvasstøyl etter nærmere 

fastsatte vilkår fra forvaltningsmyndigheten. 

m) Nødvendig vedhogst i forbindelse med seterdrift på avgrenset område på Mjåvasstøyl, etter 

nærmere fastsatte vilkår fra forvaltningsmyndigheten. 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Sykling og bruk av hest 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 lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor 

i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorvei til Nutane som 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 dersom det 

ikke er i strid med vernevedtakets formål.  

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) Oppkjøring og vedlikehold av skiløype etter trasé som fremgår av vernekartet. 

i) Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytte ved Kallingsheim på 

vinterføre langs trasé vist på vernekart, eller på barmark langs samme trasé dersom det ikke 

medfører risiko for skade på verneverdiene. 

j) Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende bu ved Hovatn samt til 

bakenforliggende hytter på vinterføre langs traseer for snøscooter som vist på vernekartet. 

k) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e, j, k og l og § 7 a, b og 

e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 



 

§ 9. (skjøtsel)  
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 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. Samtidig oppheves forskrift 21. juni 1996 nr. 639 om 

fredning av Barlindtjønn naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder og forskrift 11.desember 2015 

nr. 1540 om vern av Urdvatn og Kallingshei naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder. 

 

  



  



Vedlegg 16.   
Forskrift om vern av Øygardsmarka og Brattfossheia naturreservat, Birkenes kommune, 

Aust -Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med stor variasjon i skogtyper,  

herunder barskog, lågurtskog og blokkmarkskog med et rikt artsmangfold. 

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Birkenes kommune: 32/1, 32/3, 32/4, 34/1 og 

36/4. 

  Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5620 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Birkenes 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 andre konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller 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) Vedlikehold av bygninger, veier 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) Orienteringsløp med maksimalt 200 deltakere samt turorientering, forutsatt at det er 

gjennomført årlig kontakt på fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer 

for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere» av 3.12.1989, samt at øvrige 

relevante punkter i avtalen følges. 

g) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt i samsvar med gjeldende lovverk.  

h) Beiting.  

i) Utsetting av saltstein.  

 

 



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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Sykling og bruk av hest 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 lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor 

i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorveier inntegnet på vernekartet.  

c) Nødvendig motorferdsel på traktorveier angitt i vernekartet for uttransport av tømmer samt 

skjøtsel og drift av bakenforliggende skog.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 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) Gjennomføring av terrengløpet Svalandsgubben langs sti som fremgår av vernekart. 

e) Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det 

ikke er i strid med vernevedtakets formål.  

f) Oppsetting av gjerde i forbindelse med beiting. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e og i, og § 7 a, b og f.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 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. Samtidig oppheves forskrift 13. desember 2002 nr. 

1516 om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 4, fredning av Dikeelva naturreservat, 

Birkenes kommune, Aust-Agder. 

 



 

Vedlegg 17.   

Forskrift om endring av forskrift 7. desember 2018 nr. 1842 om vern av Eldåa naturreservat, 

Stor-Elvdal kommune, Hedmark  

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 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. 

 

      I       

      

I forskrift 7. desember 2018 nr. 1842 om vern av Eldåa naturreservat, Stor-Elvdal kommune, 

Hedmark, gjøres følgende endringer:  

 

§ 2 skal lyde: 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 11/1, 11/2, 11/3, 11/5. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 42 980 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. 

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

koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Stor-Elvdal kommune, hos Fylkesmannen i 

Innlandet, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

      

 

II 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vedlegg 18.  

Forskrift om vern av Ursvatnet naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. mars 2019 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 frodig og velutviklet kalkgranskog med kravfulle vegetasjonstyper og gammelskog. 

Videre er formålet å verne et området som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det 

har rik vegetasjon og et variert artsmangfold med innslag av varmekjære arter og arter tilknytta 

gammelskog.  

Det er en målsetting å la gammelskogen få utvikle seg fritt slik at verneverdiene knyttet til 

denne skogen blir større. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Brønnøy kommune: 5/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 6631 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet mars 2019. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

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

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 

masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av 

avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

d) Beiting. 

e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk.  

f) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

g) Merking, rydding, sikring og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle 

ferdselsveier. 

h) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

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

bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 



enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk. 

i) Rydding og skjøtsel av innmarka rundt husene i Lisltåmmåslia. 

  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er tillatt på eksisterende traktorveger og stier 

avmerket på vernekartet. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for gjennomføring av militær 

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

i terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med rydding og skjøtsel av innmarka rundt husene i 

Lisltåmmåslia. 

 

§ 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) Utsetting av saltstein. 

e) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  

f) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 

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

h) Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er ødelagt ved brann eller 

naturskade. 

i) Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter og husvære i eller bakenfor 

naturreservatet etter fastlagt trasé.  

j) Hogst av ved til bruk i bygninger innenfor naturreservatet. 

k) Hogst av trestammer til å vedlikeholde stokkbru over Dalelva ved Møllhullet.  

l) Bruk av reservatet til miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

m) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr slik dette er beskrevet i forvaltningsplan. 

n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 f og g og § 7 b, c, d, h, i, j, k og 

o. 

o) Prøveboring og etablering av nødvendige luftesjakter i forbindelse med underjordisk drift 

av mineralforekomster som er lokalisert innenfor verneområdet med uttakssted utenfor 

verneområdet. 

 

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

i henhold til reindriftsloven. 

 

 



§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning 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. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 


