
 

 

 

 

Vedlegg 1.  

Forskrift om vern av Steinen naturreservat, Fusa kommune, Hordaland 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 20. desember 2019 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på ein gamal skog som representerer ein bestemt 

type natur i form av barskog, edellauvskog og vestnorsk regnskog.   

Det er ei målsetting å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Fusa kommune: 98/1, 99/1, 100/1, 100/3, 

100/4, 101/1, 101/5, 101/6. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 1240 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2019. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Fusa kommune, hos Fylkesmannen i Vestland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernereglar)  

I naturreservatet må ingen gjera noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 

med vernet.  

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav, eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b) Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, 

bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 

masse, utføring av kloakk eller anna form for forureining, etterlating av avfall, gjødsling, 

kalking eller bruk av kjemiske utryddingsmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av 

tiltak er ikkje uttømande. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Sanking av bær, nøtter og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

c) Fjerning eller ringbarking av treslag som ikkje er stadeigne. 

d) Skånsam beiting. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

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

b) Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt riding er forbode. 

 

§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel)  

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak i 

samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og gjennomføring 



 

 

 

 

av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta. Unntaket gjeld 

ikkje øvingsverksemd. 

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vera skånsamt mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring. 

b) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d. 

b) Merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar. 

c) Istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel av kulturminne. 

d) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 

e) Oppsetting av gjerde og utsetjing av saltsteinar i samband med beiting. 

f) Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd b. 

g) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 c og § 7 c, d og e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 

tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven 

§ 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 

for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltingsplan)  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltingsstyresmakt)  
Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12. (ikraftsetjing)  

Denne forskrifta trer i kraft straks.  

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 2.  

Forskrift om vern av Setråsen naturreservat, Fusa kommune, Hordaland 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 20. desember 2019 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit område som representerer ein bestemt 

type natur i form av gamal kystfuruskog, gamal lauvskog og bekkekløft og med stor variasjon av 

natur- og vegetasjonstypar. 

Det er ei målsetting å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

  

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Fusa kommune: 118/1, 118/3, 119/1, 119/2,  

120/7. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 3775 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2019. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Fusa kommune, hos Fylkesmannen i Vestland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernereglar)  

I naturreservatet må ingen gjera noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 

med vernet.  

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav, eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b) Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, 

bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 

masse, utføring av kloakk eller anna form for forureining, etterlating av avfall, gjødsling, 

kalking eller bruk av kjemiske utryddingsmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av 

tiltak er ikkje uttømande. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Sanking av bær, nøtter og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

c) Fjerning eller ringbarking av treslag som ikkje er stadeigne. 

d) Skånsam beiting.  

e) Vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar i samsvar 

med tilstand på vernetidspunktet. 

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

og kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

g) Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skader verneverdiane angitt i verneføremålet 

nemneverdig. 

h) Utsetjing av saltsteinar i samband med beiting. 

 



 

 

 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

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

b) Utanom eksisterande traktorvegar og stiar er bruk av sykkel, hest og kjerre, og riding 

forbode. 

 

§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel)  

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta. 

Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd. 

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsam mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring. 

b) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d) Naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande 

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

melding til forvaltingsstyresmakta. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d. 

b) Merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar. 

c) Istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel kring kulturminne. 

d) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 

e) Oppsetting av gjerde i samband med beiting. 

f) Hogst av tre som er til ulempe for bygningar og anlegg. Hogde tre skal bli igjen i 

naturreservatet. 

g) Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd b. 

h) Oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje er omfatta av § 4. 

i) Naudsynt motorferdsel i samband med drift og vedlikehald, samt oppgradering og fornying 

av eksisterande kraftlinje. 

j) Gjenoppføring av bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar som er gått tapt ved 

brann eller naturskade.  

k) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 c og e, og § 7 c, d, e og j. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 

tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven 

§ 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 

for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltingsplan)  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 



 

 

 

 

 

 

§ 11. (forvaltingsstyresmakt)  
Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12. (ikraftsetjing)  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 3.  

Forskrift om vern av Austefjorden og Blånuten naturreservat, Fusa og Kvinnherad 

kommunar, Hordaland 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 20. desember 2019 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å ta vere på eit område som representerer ein bestemt 

type natur i form av eit større og relativt urørt skoglandskap frå fjord til fjell med blant anna 

vestnorsk regnskog, eldre furuskog og rikmyr og stor variasjon av natur- og vegetasjonstypar.  

Det er ei målsetting å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Fusa kommune: 121/1, 122/3, 122/4, 122/5, 

123/1, 123/2. Kvinnherad kommune: 30/1, 30/2, 32/1, 32/2, 35/1, 37/1, 37/2. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 7186 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2019. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Fusa og Kvinnherad kommunar, hos 

Fylkesmannen i Vestland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernereglar)  

I naturreservatet må ingen gjera noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 

med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav, eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b) Dyreliv, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, 

bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 

masse, utføring av kloakk eller anna form for forureining, etterlating av avfall, gjødsling, 

kalking eller bruk av kjemiske utryddingsmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av 

tiltak er ikkje uttømande. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Sanking av bær, nøtter og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

c) Fjerning eller ringbarking av treslag som ikkje er stadeigne. 

d) Skånsam beiting.  

e) Vedlikehald av eksisterande bygningar, traktorvegar og andre anlegg og innretningar i 

samsvar med tilstand på vernetidspunktet. 

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

og kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

g) Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skader verneverdiane angitt i verneføremålet 

nemneverdig. 



 

 

 

 

h) Fortøying av småbåt ved fastfortøying, dragfortøying, ankring, og mellombels lagring på 

land. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

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

b) Utanom eksisterande traktorvegar og stiar, avmerka på vernekartet, er bruk av sykkel, hest 

og kjerre, samt riding forbode. 

 

§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel)  

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta. 

Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd. 

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsam mot markoverflata. Det sal sendast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring. 

b) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d) Naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande 

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

melding til forvaltingsstyresmakta. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d. 

b) Merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar. 

c) Istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel kring kulturminne. 

d) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 

e) Oppsetting av gjerde og utsetjing av saltsteinar i samband med beiting. 

f) Hogst av tre som er til ulempe for bygningar og anlegg. Hogde tre skal bli igjen i 

naturreservatet.  

g) Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd b. 

h) Oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje er omfatta av § 4.  

i) Naudsynt motorferdsel i samband med drift og vedlikehald, samt oppgradering og fornying 

av eksisterande kraftlinje.  

j) Gjenoppføring av bygningar, traktorvegar og andre anlegg og innretningar som er gått tapt 

ved brann eller naturskade.  

k) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 c og e, og § 7 c, d, e og j. 

l) Oppgradering av eksisterande bilveg Austefjordvegen. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 

tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven 

§ 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 

for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 



 

 

 

 

 

§ 10. (forvaltingsplan)  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltingsstyresmakt)  
Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12. (ikraftsetjing)  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 4.  

Forskrift om vern av Håvikevatnet naturreservat, Fusa og Kvinnherad kommunar, 

Hordaland 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 20. desember 2019 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit området som representerer ein bestemt 

type natur i form av eit større skoglandskap som har stor variasjon av natur- og vegetasjonstypar, 

med mellom anna fleire former for vestnorsk regnskog, eldre furuskog, rik edellauvskog, rikmyr og 

varmekjær kjeldeskog. 

Det er ei målsetting å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Fusa kommune: 124/2. Kvinnherad 

kommune: 1/1, 1/2. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 2949 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2019. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Fusa og Kvinnherad kommunar, hos 

Fylkesmannen i Vestland,  i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernereglar)  

I naturreservatet må ingen gjera noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 

med vernet.  

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav, eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b) Dyreliv, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, 

bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 

masse, utføring av kloakk eller anna form for forureining, etterlating av avfall, gjødsling, 

kalking eller bruk av kjemiske utryddingsmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av 

tiltak er ikkje uttømande. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Sanking av bær, nøtter og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

c) Fjerning eller ringbarking av treslag som ikkje er stadeigne. 

d) Skånsam beiting.  

e) Vedlikehald av eksisterande bygningar, traktorvegar og andre anlegg og innretningar i 

samsvar med tilstand på vernetidspunktet. 

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

og kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

g) Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skadar verneverdiane angitt i verneføremålet 

nemneverdig. 



 

 

 

 

h) Fortøying av småbåt ved fastfortøying, dragfortøying, ankring, og mellombels lagring på 

land. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

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

b) Utanom eksisterande traktorvegar og stiar, avmerka på vernekartet, er bruk av sykkel, hest 

og kjerre, samt riding forbode. 

 

§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel)  

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta. 

Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd. 

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsam mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring. 

b) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d) Naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande 

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

melding til forvaltingsstyresmakta. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d. 

b) Merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar. 

c) Istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel kring kulturminne. 

d) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 

e) Oppsetting av gjerde og utsetjing av saltsteinar i samband med beiting. 

f) Hogst av tre som er til ulempe for bygningar og anlegg. Hogde tre skal bli igjen i 

naturreservatet.  

g) Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd b. 

h) Oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje er omfatta av§ 4. 

i) Naudsynt motorferdsel i samband med drift og vedlikehald, samt oppgradering og fornying 

av eksisterande kraftlinje. 

j) Gjenoppføring av bygningar, traktorvegar og andre anlegg og innretningar som er gått tapt 

ved brann eller naturskade. 

k) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 c og e, og § 7 c, d, e og j. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 

tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven 

§ 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 

for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

 



 

 

 

 

 

§ 10. (forvaltingsplan)  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltingsstyresmakt)  
Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12. (ikraftsetjing)  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 5.  

Forskrift om vern av Gripakletten naturreservat, Meland kommune, Hordaland 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 20. desember 2019 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på  eit område som representerer ein bestemt 

type natur i form av oseanisk furuskog med fleire førekomstar av vestnorsk regnskog. Vidare er 

føremålet å ta vare på eit leveområde for truga artar.   

Det er ei målsetting å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Meland kommune: 35/1, 35/2. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 478 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2019. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Meland kommune, hos Fylkesmannen i Vestland, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernereglar)  

I naturreservatet må ingen gjera noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 

med vernet.  

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav, eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b) Dyreliv, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, 

bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 

masse, utføring av kloakk eller anna form for forureining, etterlating av avfall, gjødsling, 

kalking eller bruk av kjemiske utryddingsmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av 

tiltak er ikkje uttømande. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Sanking av bær, nøtter og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

c) Fjerning eller ringbarking av treslag som ikkje er stadeigne. 

d) Skånsam beiting.  

e) Vedlikehald av traktorvegar og andre anlegg og innretningar i samsvar med tilstand på 

vernetidspunktet. 

f) Fortøying av småbåt ved fastfortøying, dragfortøying, ankring, og mellombels lagring på 

land. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

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



 

 

 

 

b) Utanom eksisterande traktorvegar og stiar, avmerka på vernekartet, er bruk av sykkel, hest 

og kjerre, samt riding forbode. 

 

§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel)  

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta. 

Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd. 

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsam mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring. 

b)  Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d. 

b) Merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar. 

c) Istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel kring kulturminne. 

d) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 

e) Oppsetting av gjerde og utsetjing av saltsteinar i samband med beiting. 

f) Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd b. 

g) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 c og e, og § 7 c, d og e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 

tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven 

§ 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan gjennomføre 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltingsplan)  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltingsstyresmakt)  
Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12. (ikraftsetjing)  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 6.  

Forskrift om vern av Hesten naturreservat, Strand og Forsand kommunar, Rogaland  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 20. desember 2019 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1. (føremål) 

Føremålet med naturreservatet er å verna eit område som representerer ein bestemt type 

natur i form av ei stort samanhengande, variert, lågtliggande, høgproduktiv skogområde med alt 

naturleg plante- og dyreliv. Fattig kystfuruskog med boreonemoral regnskog er den dominerande 

skogstypen. I tillegg er det innslag av svartorsumpskog, lågurtskog og edellauvskog. Ein stor del av 

skogen er gammal med fleire store, hole eiker. 

Det er ei målsetjing å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Strand kommune: 44/2, 57/1, 57/2, 57/3, 

57/5, 57/6, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 63/16, 64/5, 64/49. Forsand kommune: 1/1, 3/1, 

4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 10 708 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2019. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Strand kommune og Forsand kommune, hos  

Fylkesmannen i Rogaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernereglar) 

I naturreservatet må ingen gjera noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 

med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav, eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting 

eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b) Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 

forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode både på land og i vatn. 

c) Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endra naturmiljøet, som til dømes oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombels innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e. l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna form for forureining, 

etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske utryddingsmiddel. 

Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4. (generelle unntak frå vernereglane) 

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

c) Beiting. 

d) Utsetjing av saltsteinar. 

e) Vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar i samsvar 

med 

tilstanden på vernetidspunktet. 

f) Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller som ein tar med inn i naturreservatet, i samsvar 

med gjeldande lovverk. 



 

 

 

 

g) Drift og vedlikehald, samt istandsetjing ved akutt utfall, på eksisterande energi- og 

kraftanlegg i og inntil verneområdet.  

h) Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skadar verneverdiane i verneføremålet nemneverdig. 

i) Skjøtsel av viltåker avteikna på vernekartet, i tråd med retningslinjer i forvaltingsplan. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

a) Motorferdsel på land og på vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b) Utanom eksisterande vegar og sykkelsti viste på vernekartet er bruk av sykkel, hest og 

kjerre samt riding forbode. 

 

§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel) 

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta. 

Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd. 

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vera skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring. 

b) Naudsynt motorferdsel i samanheng med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterande 

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

melding til 

forvaltingsstyresmakta. 

c) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

e) Motorisert ferdsel på eksisterande skogsbilvegar til bruk av jaktbuer kartfesta på 

vernekartet. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar) 

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til: 

a) Avgrensa bruk av reservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d. 

b) Istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

c) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 

d) Rydding og vedlikehald av eksisterande stiar og sykkelstiar vist på vernekartet. 

e) Gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

f) Oppgradering eller fornying av kraftleidningar som ikkje er omfatta av § 4. 

g) Naudsynt vedlikehald av straumgate i kant av verneområdet. 

h) Naudsynt motorferdsel i samanheng med drift og vedlikehald, samt oppgradering og 

fornying 

av eksisterande kraftlinje.  

i) Oppføring av gjerde i samband med beiting. 

j) Uttak eller ringbarking av norsk gran og utanlandske treslag. 

k) Opplag av båtar. 

l) Avgrensa bruk av reservatet i samband med undervisning og vitskapleg forsking. 

m) Avgrensa vedhogst til hytter i verneområdet.  

n) Naudsynt motorferdsel for transport av ved, materialar og utstyr til hytter i verneområdet.  

o) Naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 d, e og i, og § 7 b, c, e, i og j. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar) 

Forvaltingsstyresmakta kan gjera unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 



 

 

 

 

med vernet og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik 

eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setja i verk tiltak 

for å oppretthalda eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalda nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltingsstyresmakt) 

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta. 

 

§ 12. (ikraftsetjing) 

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 14. desember 2018 nr. 1931 om 

vern av Hesten naturreservat, Strand og Forsand kommunar med tilhøyrande vernekart oppheva.  

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 7. 

Forskrift om vern av Lysthuskollen naturreservat, Notodden kommune, Telemark fylke  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 har særlig betydning for biologisk 

mangfold på grunn av forekomst av eldre, fleraldret barskog med innslag av mosedominert 

lågurtskog og kalklågurtskog, og med forekomster av død ved i kontinuitet og brannpåvirket 

furuskog.Videre er formålet å ta vare på et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi på 

grunn av stor tetthet av sjeldne og trua arter knyttet til gammel og rik lavlandsfuruskog. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Notodden kommune: 130/3, 130/12, 130/24. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 434 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Notodden kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold 

og Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

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

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav, eller deler av disse fra reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 

kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

e) Bålbrenning og bruk av grill er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av eksisterende traktorveier vist på vernekartet, i henhold til standard på 

vernetidspunktet.  

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

g) Utsetting av saltsteiner. 

h) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 

 

 



 

 

 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Sykling, bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom eksisterende traktorveier. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

b) Istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd b. 

e) Hogst av etablerte plantefelt.  

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

g) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

h) Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd. 

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 



 

 

 

 

 

Vedlegg 8.  

Forskrift om vern av Smokkstadlia naturreservat, Larvik kommune, Vestfold  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 rik blandingsskog, rik edelløvskog og rike granskoger i lavlandet, med de naturlig 

forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Videre er formålet å ta vare på et område 

som er viktig for biologisk mangfold på grunn av stor variasjon i naturtyper og arter i skog på 

ustabil rasmark.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr i Larvik kommune: 43/1 og 4, 43/2 og 44/2,3 og 

9.  

Naturreservatet dekker et areal på ca. 314 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Larvik kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold og 

Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

c) Beiting.  

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

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

f) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.  

g) Vedlikehold av eksisterende traktorveier og stier, samt andre anlegg og innretninger, i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

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

lovverk.  

 



 

 

 

 

 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende traktorveier og stier, er bruk av sykkel, hest og ridning forbudt.  

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorveier inntegnet på 

vernekartet.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d) Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorveier, for drift av bakenforliggende 

skogareal. 

  

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

a) Avgrenset bruk av naturreservatet til aktiviteter nevnt i § 3 d.  

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  

c) Oppsetting av gjerder for beiting.  

d) Utsetting av saltsteiner.  

e) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

f) Merking av eksisterende traktorveier og stier.  

g) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten.  

h) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 g og § 7 b, c, d og e.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 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 naturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 

47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

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

naturreservatet.  

 

§ 11 (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.  

 

§ 12 (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

 

 

 

Vedlegg 9.  

Forskrift om vern av Jondalsåsen naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 et bratt, sørvendt skogområde med rasmark og eldre barblandingsskog. Videre er 

formålet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder 

rik og høyproduktiv skog, gode forekomster av død ved, et særegent fugleliv og er leveområde for 

et stort 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.: Kongsberg kommune: 143/1, 143/5. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 675 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Kongsberg 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 annen form for forurensning, 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) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

§ 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, hest og kjerre samt ridning forbudt. 

c) Bruk av paraglider, modellfly, drone og lignende er ikke tillatt i perioden 1. januar til 31. 

juli. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d og 5 c. 

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 og § 7 b, c og e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 



 

 

 

 

Vedlegg 10. 

Forskrift om vern av Kjerkebergåsen naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 sjelden type natur 

i form av eldre barblandingsskog med forekomster av høyproduktiv lavlandsskog og kalkskog.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Kongsberg kommune: 116/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 520 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Kongsberg 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 annen form for forurensning, 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) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av kvist og 

småbusker i skuddfeltet. 

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

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

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

 

§ 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

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

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 

sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) 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 og utsetting av saltstein for husdyrbeite. 

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) Sikringstiltak og vedlikehold av gamle gruveanlegg. 

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

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

  



 

 

 

 

Vedlegg 11.  

Forskrift om vern av Kolknuten naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 lite påvirket gammel skog med lommer av urskog, og som er egenartet ved sitt 

urørte preg. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Kongsberg kommune: 103/2 og 116/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 11 516 dekar. Grensene for naturreservatet går 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Kongsberg 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 annen form for forurensning, 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) Regulering av vannstanden i Sleikebekkdammen. 

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

j) Vedlikehold av hytte avmerket på vernekartet i henhold til tilstand på vernetidspunktet 

samt rydding av vegetasjon inntil 2 dekar rundt hytta.  

k) Vedlikehold av gapahuk avmerket på vernekartet. 

l) Vedlikehold av traktorveier avmerket på vernekartet i henhold til standard på 

vernetidspunktet. 



 

 

 

 

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

forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt med forvaltningsmyndigheten hvor omfang, 

område og tidspunkt for aktivitetene drøftes. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende stier og traktorveier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget, samt med ATV og traktor på traktorveier avmerket på vernekartet. 

c) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med drift av skogen på 

Slåttemyrsetra og Kolknutsetra. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 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) Omlegging av stier eller løyper eller opprettelse av nye stier og løyper. 

g) Rydding av vegetasjon rundt gapahuk avmerket på vernekartet. 

h) Etablering av trasé for adkomst i forbindelse med nedlegging av Sleikebekkdammen, samt 

nødvendig motorferdsel i forbindelse med nedleggingen. 

i) Prøveboring for underjordsdrift av mineralforekomster. 

j) Uttransport av felt storvilt med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet 

ledd b.  

k) Preparering av skiløyper.  

l) Sikringstiltak og vedlikehold av gamle gruveanlegg og damanlegg. 

m) Gjenoppføring av bygning, traktorveger og andre anlegg eller innretninger som er gått tapt 

ved brann eller naturskade. 

n) Nødvendig motorferdsel langs trasé vist på vernekartet i forbindelse med landbruksdrift på 

Slåttemyrsetra. 

o) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til hytter og setre på 

gnr./bnr. 105/1, 105/2, 105/27 og 116/1. 

p) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, h, i, og l og § 7 b, c, e, l 

og m.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 



 

 

 

 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 22. desember 2006 nr. 

1628 om fredning av Kolknuten naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud med tilhørende 

vernekart. 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 12.  

Forskrift om endring av forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, 

Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 2019 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 77. Fremmet av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

      I 

 

I forskrift 5. desember 2008 nr. 1302 om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, 

Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud, gjøres følgende endringer:  

 

 

§ 1 skal lyde: 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 

Sigdal kommune: 104/1, 104/2, 105/1, 106/1, 107/1, 107/2, 107/3, 108/1, 109/1, 109/3, 109/4, 

110/1, 111/1, 111/2, 111/3, 112/1, 113/1, 114/1, 122/1, 127/1, 127/6, 127/7, 127/9, 127/11, 128/1, 

128/3, 128/11, 129/2, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/15, 130/1, 130/5, 130/6, 130/7, 130/17, 

130/70, 132/3, 132/5, 133/2, 133/3, 133/4-8 sameie, 133/5, 133/6, 133/7, 133/11, 134/1, 134/2, 

134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 135/1, 136/5, 136/6, 136/22, 136/35, 137/1, 139/3, 140/1, 170/2-3-6-9 

sameie, 170/2, 170/3, 170/5, 170/6, 170/9, 170/13, 170/18, 170/20. 

Rollag kommune: 1/1-5-6 sameie, 2/3, 3/1, 4/3, 5/1, 5/10, 6/7, 6/7-8-11-18-7/1-8/1 sameie, 6/31, 

7/1, 8/1, 8/2, 9/1, 9/6, 9/9, 9/11, 9/12, 9/1-6-9-11-12 sameie, 9/13, 9/18, 39/2, 39/2-3-4-40/1-2 

sameie, 40/1, 40/2, 41/1, 42/1, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/1-2-3-4-5-6-7-8-43/1 sameie, 43/1, 

44/1, 44/2, 44/4-5-6-7-8 sameie, 44/10, 44/11, 44/26, 45/1, 45/2, 45/1-2 sameie, 45/3, 45/4, 45/5, 

45/3-4-5 sameie, 45/11, 45/13, 46/1, 47/1, 47/3, 47/4, 48/1-4 sameie, 48/3, 49/1, 49/2, 50/1, 50/1-

51/1 sameie, 50/2-4 sameie, 51/1, 52/3, 53/1, 53/3-4 sameie, 54/1, 54/2, 54/3, 55/1-2 sameie, 56/1, 

56/2, 56/3, 56/4, 57/1, 57/2, 57/4, 57/5. 

Nore og Uvdal kommune: 159/14, 160/1, 160/3, 161/1, 161/7, 162/1, 163/1, 164/2, 165/2, 165/5, 

165/6, 165/8, 166/2, 167/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 155 km² . Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Forskriften med kart oppbevares i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, hos 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

 

II 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 13.  

Forskrift om vern av Sørbyskogen naturreservat, Nesodden kommune, Akershus 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 rik og variert edellauvskog, rik blandingsskog i lavlandet og med innslag av rik 

sumpskog og gammel barskog. Langs strandsonen inngår rikt strandberg.  

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

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

utvikling. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nesodden kommune: 8/1, 8/41.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 199 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Nesodden 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 annen form for forurensning, opplag av båter, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bålbrenning er forbudt. 

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 lovverk.  

d) Beiting.  

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) Fjerning av vegetasjon i busksjiktet langs eksisterende jordekanter som hindrer maskinell 

drift av dyrket mark.   

h) Fjerning av gran der bredden på sonen mellom eksisterende vei og vestsiden av 

Sørbydammen er mindre enn 5 meter. 

i) Bruk og vedlikehold av eksisterende båtfester i henhold til standard på vernetidspunktet.  



 

 

 

 

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

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

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

b) 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 e.  

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

d) Oppsetting av gjerder for husdyrbeite.  

e) Hogst av trær eller fjerning av grener for å unngå uakseptabel skyggevirkning på dyrket 

mark. Trær som hogges skal forbli i naturreservatet.  

f) Felling av enkelttrær som kan medføre skade på bygninger. Trær som hogges skal forbli i 

naturreservatet.  

g) Merking, rydding og vedlikehold av stier, gamle ferdselsveier, bruer og andre anlegg og 

innretninger som eksisterte på vernetidspunktet. 

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

 

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

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

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

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

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



 

 

 

 

Vedlegg 14.  

Forskrift om vern av Svenstadlia naturreservat, Eidsvoll kommune, Akershus 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 lavereliggende, rike og varierte utforminger av edellauvskog, rik sumpskog, gråor-

heggeskog og grovvokst granskog.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Eidsvoll kommune: 230/2 og 231/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 126 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Eidsvoll 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 annen form for forurensning, opplag av båter, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bålbrenning er forbudt. 

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 lovverk.  

d) Beiting.  

e) Utsetting av saltsteiner. 

f) Vedlikehold av eksisterende gjerder for husdyrbeite.  

g) Vedlikehold av eksisterende traktorvei og sti avmerket på vernekartet, i henhold til 

standard på vernetidspunktet.  

h) Opplag av båt som er i bruk på båtplass avmerket på vernekartet.  

i) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbragt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk på bålplasser avmerket på vernekartet. 

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet.  



 

 

 

 

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

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

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende traktorvei avmerket på vernekartet er bruk av sykkel 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget.  

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

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 

sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

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

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

d) Oppsetting av nye gjerder for husdyrbeite.  

e) Sikkerhetstiltak mot flom i bekk som kan medføre skade på dyrka mark eller beitearealer. 

f) Skjøtsel av randsoner mot kulturbeiter.  

g) Enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

h) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.  

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

fornyelse av eksisterende kraftlinje.  

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

 

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

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

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

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 



 

 

 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

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

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 15.  

Forskrift om vern av Tørrhardåsen naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 et relativt urørt og lavereliggende barskogområde dominert av furumyrskog og 

bærlyngskog, med innslag av rikere og frodigere skog i partier.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Aurskog-Høland kommune: 164/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 891 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Aurskog-Høland 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 annen form for forurensning, 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 i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt, og forsiktig rydding av småkvist i skuddfeltet.  

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

vernetidspunktet. 

i) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall 

over stien. 

 

 



 

 

 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende stier og traktorveier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

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

varige spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

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

a) 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) Oppsetting av gjerder for husdyrbeite.  

e) Felling av trær og rydding av vegetasjon som kan medføre skade på koie avmerket på 

vernekartet, i en sone på inntil 20 meter fra bygningen.   

f) Gjenoppføring av bygning, traktorveger og andre anlegg eller innretninger som er gått tapt 

ved brann eller naturskade. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og h og § 7 b, c, d, 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 16.  

Forskrift om vern av Kloppa naturreservat, Bærum kommune, Akershus 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 og som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder kalk- og 

lågurtfuruskog, samt kalkrik alm-lind-hasselskog, med godt potensiale for forekomst av mange 

truede og sjeldne arter knyttet til slike skogmiljø. Området har også særlig betydning for biologisk 

mangfold ved at det er en viktig fugle- og viltbiotop. 

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

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

utvikling. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bærum kommune: 9/215, 9/873.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 75 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Bærum 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 annen form for forurensning, opplag av båter, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bålbrenning er forbudt. 

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 lovverk. 

d) Vedlikehold av eksisterende turvei avmerket på vernekartet, i henhold til standard på 

vernetidspunktet.   

e) Beiting. 

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet.  

 

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



 

 

 

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende turvei er bruk av sykkel 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

b) 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 e.  

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Oppsetting av gjerder for husdyrbeite.  

d) Utsetting av saltstein. 

e) Merking, rydding og vedlikehold av stier avmerket på vernekartet. 

f) Felling av enkelttrær som kan medføre skade på bygninger. Trær som hogges skal 

forbli i naturreservatet.  

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

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

  

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

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

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

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

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

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 17.  

Forskrift om vern av Flaen naturreservat, Skedsmo kommune, Akershus 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 ravinedal med rik sump- og kildeskog som er sterkt kildepåvirket. Området har 

særlig betydning for biologisk mangfold ved at det har et stort mangfold av og er helt dominert av 

kildeskogarter.    

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 ved fri utvikling. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Skedsmo kommune: 5/2.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 54 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Skedsmo 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 annen form for forurensning, opplag av båter, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bålbrenning er forbudt. 

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 lovverk.  

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

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt. 

e) Fjerning av vegetasjon i busksjiktet langs eksisterende jordekanter som hindrer maskinell 

drift av dyrket mark.   

f) Vedlikehold av eksisterende traktorvei som fører frem til hytte utenfor naturreservatet på 

gnr./bnr. 5/2, i henhold til standard på vernetidspunktet. Traktorveien er avmerket på 

vernekartet. Forvaltningsmyndigheten skal varsles i forkant av at arbeidene igangsettes.  

g) Skånsom beiting.      

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet.  



 

 

 

 

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

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

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende traktorvei avmerket på vernekartet er bruk av sykkel 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig 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.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f.  

  

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

a) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  

c) Hogst av trær eller fjerning av grener for å unngå uakseptabel skyggevirkning på dyrket 

mark. Trær som hogges skal forbli i naturreservatet.  

d) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.  

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

fornyelse av eksisterende kraftlinje.  

f) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr langs trasé som følger 

eksisterende traktorvei frem til hytte på gnr./bnr. 5/2 utenfor naturreservatet. 

 

§ 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 kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  

 

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

 

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



 

 

 

 

Vedlegg 18.  

Forskrift om vern av Nordre Skaugumsåsen naturreservat, Asker kommune, Akershus  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 en artsrik granskog med et variert innslag av andre naturtyper som blant annet 

edellauvskog og rik sumpskog.  

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

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

ikke forringer verneverdiene nevnt i § 1, første ledd. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Asker kommune: 20/1, /21/1, 36/3, 36/4, 36/6, 

36/7, 36/9, 36/10. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1265 dekar. Grensene for naturreservatet går 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Asker kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, opplag av båter, 

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 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 tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

g) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet.  

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

verneformålet.  

i) Orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på fylkes-

nivå 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.  



 

 

 

 

j) Terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer verneverdiene 

angitt i verneformålet.  

k) 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

b) Oppsetting av gjerder i forbindelse med husdyrbeite.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  

d) Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier. 

e) Bruk av området til sykkelritt.  

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

 

§ 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 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. 1561 om 

verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 49, fredning av Nordre Skaugumsåsen naturreservat, 

Asker kommune, Akershus med tilhørende vernekart.  



 

 

 

 

Vedlegg 19.  

Forskrift om vern av Asbjørnåsen naturreservat, Sarpsborg og Våler kommuner, Østfold 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 inneholder sårbar og sjelden natur 

i form av eldre skog med viktige med forekomster av gammel, produktiv furuskog av bærlyngtype. 

Lokaliteten bidrar til å øke økologiske og landskapsmessige sammenhenger ved at det ligger i en 

region med flere skogreservater.   

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Våler kommune: 111/1, 115/2. Sarpsborg 

kommune: 2014/13, 2015/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1456 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima - og Miljødepartementet desember 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Sarpsborg og Våler kommuner, hos Fylkesmannen 

i Oslo og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Foring av vilt 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, lagring av tømmer, utslipp av kloakk eller annen forurensning, henleggelse av 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

  

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting. 

e) Utsetting av saltsteiner. 

f) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken og medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

h) Oppsetting og bruk av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra 3 uker 

før jaktstart til 3 uker etter avsluttet jakt.  

i) Merking og vedlikehold av stier og skiløyper angitt på vernekartet, i henhold til standard 

på vernetidspunktet. 

j) Vedlikehold av traktorvei angitt på vernekartet med standard som på vernetidspunktet. 

 

 



 

 

 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Bruk av sykkel og ridning er forbudt utenom på sti og traktorvei angitt på vernekartet. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.   

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

ikke setter varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig motorferdsel på traktorvei angitt på vernekartet for uttransport av felt elg, hjort, 

villsvin og store rovdyr.       

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

e) Preparering av skiløype langs traseer inntegnet på vernekartet med snøskuter eller andre 

prepareringsmaskiner med tilsvarende bredde. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

d) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 

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

lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd b. 

f) Nødvendig motorferdsel på traktorvei angitt på vernekartet for drift av bakenforliggende 

skogareal. 

g) Enkel oppjustering av stier og løypetraseer. 

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

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

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

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

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

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

 

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



 

 

 

 

Vedlegg 20.   

Forskrift om vern av Bråneåsen naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 barskog. Lokaliteten bidrar til å øke økologiske og landskapsmessige 

sammenhenger ved at det vil bli liggende i et område med flere skogreservater.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Sarpsborg kommune: 2026/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 257 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima - og Miljødepartementet desember 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Sarpsborg kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Foring av vilt 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, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

  

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting. 

e) Utsetting av saltsteiner. 

f) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken og medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

h) Oppsetting og bruk av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra 3 uker 

før jaktstart til 3 uker etter avsluttet jakt.   

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel 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 motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.   

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

ikke setter varige spor i terrenget.      

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

d) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 

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

lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd b. 

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

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

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 21.  

Forskrift om vern av Skasberget naturreservat, Grue kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 gammel barskog som har særlig 

betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder kravfulle og truede plante-, sopp- og 

lavarter. Blåbærgranskog er den dominerende skogtypen i området. Området har innslag av furu og 

bjørk. Sumpskog, myr og fuktmark dekker store arealer.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Grue kommune: 28/1, 28/2, 28/3, 28/5, 28/13, 

102/2, 104/5, 104/7. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4180 dekar. Grensene for naturreservatet går 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grue 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 reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

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

lovverk.  

f) Vedlikehold av Rognbakkmyrvegen og vegetasjonsrydding inntil 6 meter fra veiens 

midtlinje. 

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

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

linetverrsnittet, samt endringer av sambandshytte og -mast, når tiltaket ikke skader 

verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.   



 

 

 

 

i) Utsetting av saltsteiner. 

j) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og skiløyper som er vist 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, unntatt på veier, traktorveier og 

stier vist på vernekartet. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

varige spor i terrenget.  

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

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 

sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

e) Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende løypetraseer som vist 

på vernekartet. 

f) Motorferdsel på Rognbakkmyrvegen, avmerket på vernekartet. 

 

§ 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) Forsiktig rydding av småbusker og kvist på elgposter i samband med storviltjakt. 

e) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

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

fornyelse av eksisterende kraftlinje. 

g) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beite. 

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 i og § 7 b, c 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 natur-

reservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 



 

 

 

 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25. november 2016 nr. 

1378 om vern av Skasberget naturreservat, Grue kommune, Hedmark med tilhørende vernekart.  

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 22.  

Forskrift om vern av Bronkeberget naturreservat, Elverum kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 bar- og løvskog, samt bekkekløft. Området har stor betydning for biologisk mangfold 

ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til eldre skog og bekkekløftmiljø.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle 

dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Elverum kommune: 1/2, 1/24, 1/50.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 500 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

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

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Elverum 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 reservatet. Planting eller såing av 

trær og annen vegetasjon er ikke tillatt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt. 

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, etablering av nye båtplasser, framføring av luftledninger, 

jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling 

er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Utsetting av saltsteiner. 

f) Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende sti, avmerket på vernekartet. 

g) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, av eksisterende energi- og kraftanlegg i 

og inntil verneområdet. 

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

linetverrsnitt, 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) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på eksisterende sti vist på 

vernekartet. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i 

forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

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

melding til forvaltningsmyndigheten. 

 

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

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

e) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

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

fornyelse av eksisterende kraftlinje.  

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 e og § 7 b, c og d. 

 

§ 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 kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 



 

 

 

 

Vedlegg 23.  

Forskrift om vern av Skjerbekkraudkollen og Løvåskampen naturreservat, Rendalen 

kommune, Hedmark 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 granskog med høy luftfuktighet og mye død ved. Området 

har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter som er 

knyttet til eldre og fuktig granskog og død ved. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rendalen kommune: 2/20. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2905 dekar. Grensene for naturreservatet går 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen 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 reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

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

lovverk. 

e) Beiting. 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og 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) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

f) Oppsetting av jakttårn for storviltjakt. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 b, c, d, 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 24.  

Forskrift om vern av Skorbekken naturreservat, Trysil kommune, Hedmark 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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, fuktig granskog  og bekkekløftmiljø. Området har særlig betydning for 

biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til eldre og fuktig granskog. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Trysil kommune: 10/8. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 710 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 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 reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av eksisterende bygning og traktorvei vist på vernekartet i henhold til standard 

på vernetidspunktet. 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på eksisterende traktorvei 

vist på vernekartet. 

 



 

 

 

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og 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) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

f) Oppsetting av jakttårn for storviltjakt. 

g) Gjenoppføring av bygning og traktorvei som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

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

  



 

 

 

 

Vedlegg 25.  

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

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 fuktig løv- og barskog og bekkekløftmiljø med fosserøyksone. Området har særlig 

betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til skog med 

høy luftfuktighet. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Stor-Elvdal kommune: 17/6. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 895 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 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 reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

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

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

g) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier vist på vernekartet. 

h) Vedlikehold av traktorveier 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) 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, unntatt på eksisterende stier og 

traktorveier avmerket på vernekartet. 

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

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

varige spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

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

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 

sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 

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

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d) Utsetting av saltstein. 

e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

f) Oppsetting av jakttårn for storviltjakt. 

g) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

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

fornyelse av eksisterende kraftlinje. 

i) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende 

bygninger i nærheten av reservatet. 

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 h og § 7 b, c, d, 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 strak      



 

 

 

 

Vedlegg 26.  

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

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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, høytliggende barskog. Området har særlig betydning for biologisk 

mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til gammel barskog og død ved. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 17/6. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 790 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 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 reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og 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) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

f) Oppsetting av jakttårn for storviltjakt. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 b, c, d, 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 27.  

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

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 rik høytliggende barskog med mye død ved. Området har særlig betydning for 

biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til rik barskog og død ved. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 17/6. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 300 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 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 reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og 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) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

f) Oppsetting av jakttårn for storviltjakt. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 b, c, d, 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 28.  

Forskrift om vern av Hestberget naturreservat, Våler kommune, Hedmark 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 i mosaikk med myrflater og tjern. Området har særlig 

betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til gammel 

barskog og død ved. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Våler kommune: 86/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2185 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 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 reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

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

e) Beiting. 

f) Merking, rydding og vedlikehold av stier og snøskuterløype vist på vernekartet. 

g) Rydding og vedlikehold inntil 10 meter fra midtlinjen av traktorveien vist 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, unntatt på stier og traktorvei vist 

på vernekartet. 



 

 

 

 

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

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

varige spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d) Motorisert ferdsel på vinterføre i eksisterende snøskuterløype vist på vernekartet. 

 

§ 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) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

f) Oppsetting av jakttårn for storviltjakt. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og g, og § 7 b, c, d, 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 29.  

Forskrift om endring av forskrift om vern av Gråkletten naturreservat, Stor-Elvdal 

kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 21. juni 2017 nr. 892 om vern av Gråkletten naturreservat, Stor-Elvdal kommune, 

Hedmark, gjøres følgende endringer:  

 

§ 2 skal lyde: 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 9/1, 10/5. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5830 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av datert Klima- og miljødepartementet desember 

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. 

 

§ 4 punkt f skal lyde:  

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

 

§ 4 nye punkt h og i skal lyde:   

h) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende sti avmerket på vernekartet. 

i) Vedlikehold av eksisterende bilvei som er avmerket på vernekartet i henhold til standard 

på vernetidspunktet, herunder vegetasjonsrydding inntil 10 meter fra veiens midtlinje. 

 

§ 5 skal lyde:  

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, unntatt på eksisterende bilvei, 

traktorvei og sti avmerket på vernekartet. 

 

§ 6 andre ledd nytt punkt e skal lyde:  

e) Motorferdsel på eksisterende bilvei avmerket på vernekartet.  

 

§ 7 skal lyde: 

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) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 

kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger. 

f) Utsetting av saltstein. 

g) Forsknings- og undervisningsrelaterte aktiviteter. 

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 7 b, c og f. 

 

 

II  

Forskriften trer i kraft straks.  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 30.  

Forskrift om vern av Hårrenna naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 stedvis rik bar- og løvskog og bekkekløftmiljø med kalkinnslag. Området har særlig 

betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til 

bekkekløfter og rike naturtyper. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rendalen kommune: 19/4, 19/79, 20/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 790 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen 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 eller lagring 

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, 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. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

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

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

g) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende sti vist på vernekartet. 

h) Vedlikehold av traktorveier 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) 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, unntatt på eksisterende sti og 

traktorveier avmerket på vernekartet. 

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

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

varige spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

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

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 

sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 

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

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d) Utsetting av saltstein. 

e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

f) Oppsetting av jakttårn for storviltjakt. 

g) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

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

fornyelse av eksisterende kraftlinje. 

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

 

§ 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 kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

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

 

§ 12. (ikrafttredelse) 
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 650 om fredning av 

Hårrenna naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark med tilhørende vernekart.  



 

 

 

 

Vedlegg 31.  

Forskrift om vern av Maliskjæra naturreservat, Grue kommune, Hedmark 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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, stedvis rik og urørt barskog. Området har særlig betydning for biologisk 

mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til rik, gammel barskog. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Grue kommune: 95/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 800 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grue 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 reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

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

e) Beiting. 

f) Rydding, merking og vedlikehold av stier vist på vernekartet. 

g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og skilt. 

 

§ 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, unntatt på stier vist på 

vernekartet. 

 



 

 

 

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og 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) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

f) Oppsetting av jakttårn for storviltjakt. 

g) Gjenoppføring av bygning som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g og § 7 b, c, d, e, 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 9. juli 1993 nr. 657 om 

fredning av Maliskjæra naturreservat, Grue kommune, Hedmark med tilhørende vernekart. 

  



 

 

 

 

Vedlegg 32.  

Forskrift om vern av Storvatnet naturreservat, Namdalseid kommune, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 og boreal regnskog. Området har særlig betydning for 

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

naturtypene.  

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

videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namdalseid kommune: 183/1, 184/1, 183/2, 

184/5, 185/1, 185/2.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 7299 dekar. Grensene for naturreservatet går 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos Fylkesmannen i 

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

d) Beiting. 

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

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Rydding av stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og nedfall over stien.   

i) Utsetting av saltsteiner. 

j) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og furu skal 

ikke felles. 



 

 

 

 

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

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

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

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

andre trær enn bjørk. 

l) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, etter retningslinjer i 

forvaltningsplan. Uttak skal ikke foretas i naturtypeområder, vist i forvaltningsplan. 

m) Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist i forvaltningsplan.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 

beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Oppkjøring av skiløype med snøscooter med sporlegger i henhold til kart i 

forvaltningsplan, jf. motorferdselsloven. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)                             

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b. 

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

f) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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

j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

k) Nødvendig motorferdsel for transport av materialer og utstyr til hytter i eller bakenfor 

området. 

l) Uttak av ved til hytter i og ved området, i tråd med retningslinjer i forvaltningsplan. Ved 

skal ikke tas i naturtypeområder. 

 



 

 

 

 

m) Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade.  

n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g, h og i og § 7 c, e, f og m.  

 

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

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

  Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 33.  

Forskrift om vern av Gøllaustjønna og Langdalen naturreservat, Namdalseid kommune, 

Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 20. desember 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 som boreal regnskog, høgstaudeskog og gammel skog 

under naturlig dynamikk. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er 

leveområde for en rekke sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.  

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

videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namdalseid kommune: 181/9, 181/13, 182/4, 

183/4, 183/5. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4121 dekar. Grensene for naturreservatet går 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos Fylkesmannen i 

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

d) Beiting. 

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

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og 

nedfall over stiene. 

i) Utsetting av saltsteiner. 



 

 

 

 

j) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og furu skal 

ikke felles. 

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

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

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

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

andre trær enn bjørk. 

l) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, etter retningslinjer i 

forvaltningsplan. Uttak skal ikke foretas i naturtypeområder, vist i forvaltningsplan. 

m) Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist i forvaltningsplan.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 

beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)                             

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b. 

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

f) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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

j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

k) Nødvendig motorferdsel for transport av materialer og utstyr til hytte i området. 

l) Uttak av ved for hytte i området, i tråd med forvaltningsplan. Ved skal ikke tas fra 

naturtypeområder. 

m) Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade  

n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g, h og i og § 7 c, e, f og m.  



 

 

 

 

o) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold og drift av damanlegg. 

 

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

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

  Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 34.  

Forskrift om vern av Hjartvikfjellet naturreservat, Namdalseid kommune, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 20. desember 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 som boreal regnskog, høgstaudeskog, skog med 

edellauvtrær og gammel skog under naturlig dynamikk. Området har særlig betydning for biologisk 

mangfold ved at det er leveområde for en rekke sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtyper.  

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

videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namdalseid kommune: 181/1, 181/2, 181/5, 

183/5, 183/1, 183/116, 183/22. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4506 dekar. Grensene for naturreservatet går 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid 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.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

d) Beiting. 

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

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Rydding av merkede stier gjennom området vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av 

kvist og nedfall over stien.  

i) Utsetting av saltsteiner. 



 

 

 

 

j) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og furu skal 

ikke felles. 

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

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

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

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

andre trær enn bjørk. 

l) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, etter retningslinjer i 

forvaltningsplan. Uttak skal ikke foretas i naturtypeområder, vist i forvaltningsplan. 

m) Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan.  

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

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

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

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist i forvaltningsplan.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 

beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

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

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 

sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)                             

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b. 

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

f) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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



 

 

 

 

j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

k) Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

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

m) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 

kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.  

 

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

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

  Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 35.  

Forskrift om vern av Husåstjønnbekken naturreservat, Namdalseid kommune, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 sumpskog, flommarkskog og gammel skog under 

naturlig dynamikk. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde 

for en rekke sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.  

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

videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namdalseid kommune 174/6, 191/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 694 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos Fylkesmannen i 

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

d) Beiting. 

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

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og 

nedfall over stiene.  

i) Utsetting av saltsteiner. 

j) Bålbrenning med medbrakt ved. 



 

 

 

 

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

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

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

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

andre trær enn bjørk. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist i forvaltningsplan.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 

beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Ferdsel på veg gjennom området. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)                             

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b. 

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

f) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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

j) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, etter retningslinjer i 

forvaltningsplan. Uttak skal ikke foretas i naturtypeområder, vist i forvaltningsplan. 

k) Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan 

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

forvaltningsmyndigheten. 

m) Nødvendig oppgradering av eksisterende vei gjennom området. 

n) Gjenoppføring av bygninger, vei og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved 

brann eller naturskade. 

o) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g, h og i og § 7 c, e, f, m og 

n.  

 



 

 

 

 

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

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

  Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 36.  

Forskrift om vern av Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune, Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 variert gammel og lite påvirket skog på kalkgrunn. Videre er formålet å bevare 

sårbar natur som kalkskoger, som har et rikt artsmangfold og dermed også særlig betydning for 

biologisk mangfold.  

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

videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Snåsa kommune: 67/25, 68/14, 68/13, 68/7, 

68/3.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1378 dekar. Grensene for naturreservatet går 

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

reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Snåsa kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav, eller deler av disse fra reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er ikke tillatt utenfor etablerte bålplasser vist i forvaltningsplan. 

 

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

e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

g) Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og 

nedfall over stien. 

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 rilkuler på 



 

 

 

 

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

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

andre trær enn bjørk.  

i) Bålbrenning i henhold til gjeldende regelverk, på plasser tilrettelagt for dette vist på kart i 

forvaltningsplan. 

j) Beiting i avgrensede områder, vist på kart i forvaltningsplan. 

k) Utsetting av saltstein.  

l) Skjøtsel av slåttemark og beitemark, vist på kart i forvaltningsplan. 

m) Bruk av eksisterende lysløype til skirenn og konkurransestevner.  

n) Større arrangementer til fots langs eksisterende natursti. 

 

§ 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 veger og stier vist på kart i forvaltningsplan, er sykling og bruk av 

hest og kjerre samt riding forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 

beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

e) Motorisert ferdsel på bilveger i området. 

f) Oppkjøring av skiløype i eksisterende lysløype med tråkkemaskin eller snøskuter. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b. 

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d, etter retningslinjer i 

forvaltningsplan. 

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

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

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

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

i) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

j) Enkel tilrettelegging for friluftsliv i samsvar med forvaltningsplan. 

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

reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i naturtypeområder, vist i 

forvaltningsplan. 

l) Hogst av etablerte plantefelt. 



 

 

 

 

m) Legging av jordkabel, vannrør og kloakkledning og lignende langs eksisterende grøftetrase 

fra gårdstunet og ned til Snåsavatnet, vist på kart i forvaltningsplan.  

n) Oppføring av gjerder i forbindelse med beiting. 

o) Nødvendig motorferdsel ved aktiviteter nevnt i § 4 f, k og l og § 7 c, e, l, m og n. 

 

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

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16. desember 2016 nr. 

1616 om vern av Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag med tilhørende 

vernekart.  

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 37.  

Forskrift om vern av Mariafjellet - Skardbekken naturreservat/ Tjaetsiegaske eatnemedavje 

Lierne kommune, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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,  høgstaudegranskog, høgstaudebjørkeskog og 

lågurtskog med kalkpåvirket vegetasjon, bekkekløft, rike og ekstremrike myrer og gammel skog 

under naturlig dynamikk. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er 

leveområde for en rekke  sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.  

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

videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Lierne kommune 11/2.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 23 176 dekar.  

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet 

desember 2019. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene 

skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Lierne kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

d) Beiting. 

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

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og 

nedfall over stien.  



 

 

 

 

i) Utsetting av saltsteiner. 

j) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og furu skal 

ikke felles. 

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

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

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

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

andre trær enn bjørk. 

l) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, etter retningslinjer i 

forvaltningsplan. Uttak skal ikke foretas i naturtypeområder, vist i forvaltningsplan. 

m) Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan.  

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

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

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

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist i forvaltningsplan.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 

beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

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

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 

sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)                             

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b. 

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

f) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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



 

 

 

 

j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

k) Nødvendig motorferdsel for transport av materialer og utstyr til hytte ved Limingen etter 

fastlagt trase, samt utkjøring av ved til definerte friluftspunkt, vist i forvaltningsplan. 

l) At grunneier Statskog kan utvise ved til hytte i området, i tråd med retningslinjer i 

forvaltningsplan. 

m) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.  

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

fornyelse av eksisterende kraftlinje.  

o)  Tiltak i forbindelse med nødvendig renovering eller nybygging av inntaket for Tunnsjø 

kraftverk, dersom det ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. 

p) Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

q) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g, h og i og § 7 c, e, f, o og 

p.  

 

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

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

  Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 5. mars 2010 nr. 330 om 

vern av Mariafjellet naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag med tilhørende vernekart.  

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 38.  

Forskrift om vern av Vuddudalen naturreservat, Levanger kommune, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 under naturlig dynamikk og med rik vegetasjon i 

sørboreal sone. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for 

en rekke sjeldne og sårbare arter.  

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

videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Levanger kommune: 250/1, 251/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 285 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Levanger kommune, hos Fylkesmannen i 

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav, eller deler av disse fra reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

d) Beiting. 

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

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og 

nedfall over stiene.  

i) Utsetting av saltsteiner. 



 

 

 

 

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

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

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

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

andre trær enn bjørk. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist i forvaltningsplan.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 

beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)                             

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b. 

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

f) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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

j) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, etter retningslinjer i 

forvaltningsplan. Uttak skal ikke foretas i kjerneområder vist i forvaltningsplan. 

k) Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

avmerket på kart i forvaltningsplan.    

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

forvaltningsmyndigheten. 

m) Nødvendige tiltak innenfor naturreservatet for vedlikehold og sikkerhet på E6 og 

fylkesveg.  

n) Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

o) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g, h og i og § 7 c, e, f, m og 

o.  

 



 

 

 

 

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

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

  Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 39.  

Forskrift om vern av Raudkamlia naturreservat, Indre Fosen kommune, Trøndelag   

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 under naturlig dynamikk i sørboreal sone, og med rik 

og kalkbasert vegetasjon. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er 

leveområde for en rekke sjeldne og sårbare arter.  

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

videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Indre Fosen kommune: 246/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 133 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Indre Fosen kommune, hos Fylkesmannen i 

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav, eller deler av disse fra reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

d) Beiting. 

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

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og 

nedfall over stiene. 

i) Utsetting av saltsteiner. 

j) Bålbrenning med medbrakt ved eller rekved fra fjæra. 



 

 

 

 

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

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

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

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

andre trær enn bjørk. 

  

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist i forvaltningsplan.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 

beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)                             

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i 

§ 6 første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 

6 annet ledd b. 

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

f) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med 

reindrift. 

j) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for 

vedlikehold av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, etter retningslinjer 

i forvaltningsplan. Uttak skal ikke foretas i naturtypeområder vist i forvaltningsplan. 

k) Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i 

reindriften, vist på kart i forvaltningsplan 

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

forvaltningsmyndigheten. 

m) Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann 

eller naturskade. 

n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g, h og i og § 7 c, e, f og 

m.  

 

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

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  



 

 

 

 

 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

  Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 40.  

Forskrift om vern av Trongstadlia naturreservat, Åfjord kommune, Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 inneholder den truede naturtypen 

kystgranskog og med innslag av høgstaudegranskog og lågurtvegetasjon, samt skog i rasmark. Det 

er også en del av formålet å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av en 

forekomst av edelløvskog med alm. 

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

videreutvikle dem.  

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Åfjord kommune: 31/5, 39/1, 39/2, 39/3, 39/6, 

39/1-4, 6, 1055/24, 1055/25.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 709 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Åfjord kommune hos Fylkesmannen i Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

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

tilstand på vernetidspunktet.  

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

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

furu skal ikke felles.  

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

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

j) Utsetting av saltstein.  



 

 

 

 

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

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

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

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

andre trær enn bjørk.  

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende veier og stier er bruk av sykkel forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget.  

c) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtalen med 

oppdragsgiver.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

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

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

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

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

g) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

h) Tiltak utenfor veibanen langs veien vest for naturreservatet for å hindre ras, utglidning og 

skade. 

i) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark og helikopter ved utøvelse av reindrift.  

j) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foregå i naturtypeområder, vist i 

forvaltningsplan. 

k) Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j og § 7 c, d, f, g, h og 

k. 

 

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

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 41.  

Forskrift om vern av Skjettenberglia naturreservat, Indre Fosen kommune, Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 rik edelløvskog med alm, rik løvskog og høgstaudegranskog. Deler av skogen har 

urskogspreg.  

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

videreutvikle dem.  

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Indre Fosen kommune: 292/1, 328/2, 329/1,2, 

330/3.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1539 dekar. Grensene for naturreservatet går 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Indre Fosen kommune, hos Fylkesmannen i 

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

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

tilstand på vernetidspunktet.  

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

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

furu skal ikke felles.  

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

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

j) Utsetting av saltstein.  



 

 

 

 

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

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

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

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

andre trær enn bjørk.  

 

§ 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 veger og stier er bruk av sykkel forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget.  

c) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtalen med 

oppdragsgiver.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

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

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

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

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

g) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

h) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark og helikopter ved utøvelse av reindrift.  

i) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foregå i naturtypeområder, jf. 

forvaltningsplan. 

j) Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

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

 

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

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. september 1981 nr. 

4797 om fredning for Sjettenberglia naturreservat, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag med 

tilhørende vernekart.  

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 42.  

Forskrift om vern av Henfallet naturreservat, Tydal kommune, Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 ei elvekløft med gammel granskog, med naturtypen kystgranskog av fossesprut-

type ved Henfallet og med innslag av høgstaudegranskog. Fossesprutsonen har særlig betydning for 

biologiske mangfold ved at den er leveområde for en spesiell flora av truete, sjeldne og sårbare 

arter av lav og moser. 

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

videreutvikle dem.  

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Tydal kommune: 169/1, 169/11, 170/1, 170/2, 

172/2, 172/4.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 821 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Tydal kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

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

tilstand på vernetidspunktet.  

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

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

furu skal ikke felles.  

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

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



 

 

 

 

j) Utsetting av saltstein.  

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

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

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

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

andre trær enn bjørk. 

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende veier og stier er bruk av sykkel forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget.  

c) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtalen med 

oppdragsgiver.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

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

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

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

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

g) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

h) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark og helikopter ved utøvelse av reindrift.  

i) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foregå naturtypeområder vist i 

forvaltningsplan.  

j) Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade  

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

 

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

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  



 

 

 

 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 31. august 2001 nr. 63 om 

fredning av Henfallet naturreservat, Tydal kommune, Sør-Trøndelag med tilhørende vernekart.  

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 43.  

Forskrift om vern av Storvika naturreservat, Selbu kommune, Trøndelag 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 ei li med varmekjær gammel gran-, furu- og lauvskog. Området har store 

forekomster av lågurtskog med en variert og rik karplanteflora, herunder edellauvskog med alm og 

hassel.  

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

videreutvikle dem.  

 

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

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 707 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

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

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Selbu kommune, hos Fylkesmannen Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

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

tilstand på vernetidspunktet.  

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

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

furu skal ikke felles.  

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

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

j) Utsetting av saltstein.  

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

 



 

 

 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

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

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

b) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.  

f) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytter. 

g) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.  

h) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

i) Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade.  

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j, og § 7 c, d, g, h og i.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  
Det 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 2017 nr. 1892 

om vern av Storvika naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag med tilhørende vernekart.   



 

 

 

 

Vedlegg 44.  

Forskrift om vern av Stavåa naturreservat, Rennebu kommune, Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 ei bekkekløft med gammel og lite påvirket granskog. Området har høyt innslag av 

lauvtrær, med skogtyper som høgstaudeskog og lågurtskog og med forekomster av varmekjære 

planter.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rennebu kommune: 82/18, 84/12, 84/16, 85/1, 

86/1, 86/2.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 401 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Rennebu kommune, hos Fylkesmannen i 

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav, eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 

av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 

gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Sanking av bær og matsopp.  

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

d) Beiting.  

e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og 

furu skal ikke felles.  

h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.  

i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.  

j) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 



 

 

 

 

k) 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) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig 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. 

c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

b) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.  

f) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.  

g) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

h) Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting.   

i) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje. 

k) Gjenoppføring av bygning, veier og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved 

brann eller naturskade.  

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 b, c, d, f, g, h og k.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av natur-

reservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  



 

 

 

 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 14. desember 2018 nr. 

1963 om vern av Stavåa naturreservat, Rennebu kommune, Trøndelag med tilhørende vernekart.   

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 45.  

Forskrift om endring av forskrift om vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 

nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 2019 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 35 og § 77. Fremmet av Klima- 

og miljødepartementet.  

 

      I  

 

I forskrift 17. desember 2004 nr. 1691 om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-

Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne 

kommuner, Nord-Trøndelag, gjøres følgende endringer:  

 

 

§ 1 skal lyde:  

Samlet areal for nasjonalparken er på ca. 1932 km² og berører følgende gnr./bnr. og 

eiendommer: 

Verdal kommune: 200/1. 

Steinkjer kommune: 156/3, 157/2, 159/4. 

Grong kommune: 26/1,15,17, 26/24,25. 

Snåsa kommune: 71/1,3, 71/1, 73/2,3, 73/1, 74/2, 80/1, 67/30, 79/1, 78/1, 77/1, 82/1, 72/1, 73/2. 

Lierne kommune: 47/1, 44/1, 36/1, 23/1, 24/1,3, 23/3, 24/2. 

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:80 000, datert 

Miljøverndepartementet desember 2004, med endringer vist på kart «Del av Blåfjella–

Skjækerfjella/Låarte–Skæhkere nasjonalpark» datert Klima- og miljødepartementet desember 2015, 

og på kart «Del av Blåfjella–Skjækerfjella/Låarte–Skæhkere nasjonalpark» datert Klima- og 

miljødepartementet desember 2019. 

De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør 

koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart skal oppbevares i berørte kommuner, hos Fylkesmannen i 

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og Miljødepartementet. 

 

 

      II 

Forskriften trer i kraft straks.  

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Vedlegg 46.  

Forskrift om endring av forskrift om vern av Blåberget naturreservat – Geavstoaivvi 

luondumeahcci, Bardu kommune, Troms 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. desember 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 1. desember 2017 nr. 1899 om vern av Blåberget naturreservat – Geavstoaivvi 

luondumeahcci, Bardu kommune, Troms gjøres følgende endringer:  

 

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

Forskrift om vern av Blåberget naturreservat - Geavstoaivvi luonddumeahcci, Bardu kommune, 

Troms 

 

 

§ 2 skal lyde:  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bardu kommune: 20/1, 20/2, 20/3, 20/7, 22/3 og 

22/6. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 958 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2019. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Bardu kommune, hos Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

 

      II 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


