
Vedlegg 1 
 
Forskrift om vern av Sunndalslia naturreservat i Leka kommune i Nord-Trøndelag fylke 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et lite påvirket skogområde med gammel naturskog 
som med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser har særlig betydning for naturmangfold. 
 
Området inneholder truet og nær truet natur. Med rike skogtyper og boreal regnskog, som er en 
internasjonalt sjelden skogtype, representerer området naturtyper med særskilt 
naturvitenskapelig verdi. Lavflora er rikt utviklet på lauvtrærne, med arter som blant annet 
skrubbenever, sølvnever, blåfiltlav, kystnever og skorpefiltlav.  
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
§ 2 Geografisk avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 1/1 Leka kommune. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 309 dekar.  
 
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:6000, datert Miljøverndepartementet 
desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. 
Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Leka kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder 
jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring 
av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

5. Bålbrenning er forbudt.  
 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

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



3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
5. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
6. Sanking av bær og matsopp. 
7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 
8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 
9. Utsetting av saltsteiner. 
10. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 
Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 
rikuler). 

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

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
2. Utenom eksisterende veger 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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

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

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med hest eller lett terrenggående 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. 

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 

             oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. 
4. Riding på sti gjennom området. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 
6 første ledd 

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 nr. 2. 
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold som nevnt i § 4 nr 7. 
4. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
5. Hogst av etablerte plantefelt. 
6. Avgrenset bruk av reservatet som i § 3 nr 4. 
7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 
9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 
11. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

             reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 
12. Rydding av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 
13. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 



14. Utkjøring av saltsteiner. 
15. Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 nr. 4. 

 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet. 
 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 
denne forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vedlegg 2 

 
Forskrift om vern av Koltjønndalen naturreservat i Meråker kommune i Nord-Trøndelag 
fylke 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Formål  
Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket område med gammel naturskog under 
naturlig dynamikk, våtmarksområder og myrområder i mosaikk med skog. Med sin variasjon i 
form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig 
betydning for naturmangfold.  
 
Blant skogtypene i området er kompakt gammel granskog, furuskog med innslag av svært 
gamle trær, samt innslag av rike skogtyper og sumpskog. 
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
§ 2 Geografisk avgrensning  
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 45/1 og 49/1 i Meråker kommune. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 56 571 dekar.  
 
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:40 000 datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskrift med kart oppbevares i Meråker kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det sammen gjelder 
jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernebestemmelser  
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring 
av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 
 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Sanking av bær og matsopp.  
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 



3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
4. Beiting 
5. Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på 

vernetidspunktet.  
6. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
7. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 
9. Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 
10. Utsetting av saltsteiner. 
11. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 
Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 
rikuler). 

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

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy 
2. Utenom eksisterende veger er bruk av sykkel og hest og kjerre 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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

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

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

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 
oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. 

4. Nødvendig motorferdsel inn til Hallsjødammen ved akutt oppstått behov for 
ettersyn/vedlikehold av Hallsjødammen, etter fastlagt trase. Det skal gis melding til 
ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

5. Skånsom riding. 
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4. 
2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
4. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 

6 første ledd. 
5. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøyer enn nevnt i § 6 nr. 2. 
6. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 nr. 5.  
7. Hogst av etablerte plantefelt. 
8. Nødvendig transport av ved, materiell og utstyr til hytter i området og bakenfor området. 
9. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 
10. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 



11. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 
12. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 
13. Rydding av eksisterende flytteleier og kjøretraseer i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 
14. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten.  
15. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 
16. Utkjøring av saltsteiner. 
17. Gjenoppføring av Koltjønndalhytta og andre anlegg eller innretninger som er gått tapt 

ved brann eller naturskade. 
18. Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 nr. 7, § 7 nr. 15 og § 7 nr. 17. 
19. Nødvendig bruk av lufttransport for formål nevnt i § 7 nr 8. 
20. Transport med beltekjøretøy på snødekket mark for rutinemessig ettersyn og drift av 

reguleringsanlegget ved Hallsjøen. 
21. Transport med beltekjøretøy på snødekket mark i forbindelse med innsamling av 

snøprøver. 
 

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. På samme 
måte, kan det for grunneier og andre gis flerårige tillatelser, jfr. forvaltningsplan. 
 
§ 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 i 
henhold til 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  
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den ordningen som etableres. 
 
§ 12 Ikrafttredelse  
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 14. desember 1984 nr. 2090 om 
fredning for Koltjerndalen plante- og fuglefredningsområde, Meråker kommune, Nord-
Trøndelag. 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 3 
 

Forskrift om vern av Rottåsberga naturreservat i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal 
fylke  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å verne et variert og lite påvirket skogsområde i en 
høydegradient fra sjøen og opp mot fjellet. Området er representativt for de biologisk sett mest 
verdifulle furudominerte fjordliene på Nordvestlandet. De største verdiene er knyttet til 
forekomsten av kalkrik furuskog, men i tillegg er det vesentlige verdier i rike hasselkratt, 
gammel lauvskog, gammel furuskog og i almeskogen.  
 
Området er svært artsrikt og med et stort antall truede og nær truede arter knyttet til flere 
organismegrupper og naturtyper. Innslaget av truede og nær truede marklevende sopp er spesielt 
stort. I tillegg kommer blant annet truede og nær truede lavarter. Flere arter opptrer her på eller 
nær sin nasjonale nordgrense.  
 
§ 2 Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 88/1, 89/1 og 89/2 i Tingvoll kommune. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1997 dekar.  
 
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:8000 datert Miljøverndepartementet 
desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. 
Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Tingvoll kommune, hos Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring 
av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Sanking av bær og matsopp.  
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 



3. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.  
4. Vedlikehold av en brønn ved Rottåssetra. Brønnen er vist på vernekartet.  
5. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med utøving av storviltjakt. 
6. Vedlikehold av eksisterende kjerreveg. Vegen er vist på vernekartet. 
7. Rydding av kvist og nedfall på eksisterende stier. Stiene er vist på vernekartet.  
8. Vedlikehold av eksisterende landfester knyttet til akvakultur på gnr/bnr 88/1 som var i 

bruk på vernetidspunktet, samt oppankring for denne virksomheten.  
9. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
10.  Beiting.  
11. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 

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

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

2. Utenom sti og veg vist på vernekartet, er bruk av sykkel og 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 
øvingskjøring.  
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

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

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med hest eller med lett terrenggående 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.  

3. Skånsom riding utenom veg og sti.  
4. Bruk av motorbåt for akvakulturvirksomhet på gnr/bnr 88/1. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4. 
2. Hogst av fremmede treslag og gran. 
3. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 
4. Utsetting av saltstein. 
5. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

a) Hogst og uttransport av fremmede treslag og gran, jf. § 7 nr. 2. 
b) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite, jf. § 7 nr. 3. 
c) Utsetting av saltstein, jf.§ 7 nr. 4. 
d) Vedlikehold av eksisterende kjerreveg, jf. § 4 nr. 6. 

6. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
7. Bruk av reservatet til aktiviteter i forbindelse med miljøtilpasset reiselivsvirksomhet,  
    etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. 
8. Oppgradering av landfester til akvakulturanlegg samt etablering av nye på gnr 88/1. 
9. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 

nr. 2. 
10. Etablering av anlegg for Kystverket. 
 
 
 



§ 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, jfr. 
naturmangfoldloven § 48.  
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  
 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av reservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 4 
Forskrift om vern av Hostegga naturreservat i Aure kommune i Møre og 
Romsdal fylke 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å verne et variert skogsområde med naturmangfold i form av 
naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.   
 
Området består av flere vegetasjonstyper i en høydegradient fra låglandet og opp mot fjellet, 
med skogstyper som gråor/heggeskog, hassel/kystfuruskog samt litt alm og osp. Stedvis inngår 
lokaliteter med kalkkrevende karplanter og rike lungeneversamfunn.   
 
 
§ 2 Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr.: 4/2 og 7/1 i Aure kommune. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 956 dekar.  
 
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:7000 datert Miljøverndepartementet 
desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. 
Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Aure kommune, hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder 
jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring 
av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Sanking av bær og matsopp.  
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
3. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 
4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med utøving av storviltjakt. 
5. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
6. Beiting.  
7. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 



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

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

2. 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 
øvingskjøring.  
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

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

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med hest eller med lett terrenggående 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.  

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4.  
2. Hogst og uttak av fremmede treslag og gran. 
3. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 
4. Utsetting av saltstein. 
5. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

a) hogst og uttak av fremmede treslag og gran, jf. § 7 nr. 2. 
b) oppføring av gjerder og samleanlegg for beite, jf. § 7 nr. 3. 
c) utsetting av saltstein, jf. § 7 nr. 4.  

6. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
7. Bruk av reservatet til aktiviteter i forbindelse med miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, 

etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. 
 
§ 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, jfr. 
naturmangfoldloven § 48.  
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  
 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av reservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 



Vedlegg 5 
 

Forskrift om vern av Fladalsåsen naturreservat i Nes kommune i Buskerud fylke  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.  
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å verne et område med gammel skog med sitt naturmangfold i 
form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. 
Naturreservatet har kjerneområder med mange gamle trær og mye død ved som gir et rikt 
artsmangfold med flere truede og nær truede arter. Naturreservatet har særlig naturvitenskapelig 
verdi fordi det er tilnærmet uberørt av nyere inngrep.  
 
§ 2 Geografisk avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 47/1,13, 47/3, 47/5, 47/7 og 47/24 i Nes kommune. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6571 dekar.  
 
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:25 000 datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Nes kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud fylke, i 
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder 
jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

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

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større arrangement 
       er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Sanking av bær og matsopp. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
4. Beiting. 
5. Vedlikehold av eksisterende hytte på gnr/bnr 47/3 ved Fisketjern, inkludert 

rydding/skjøtsel rundt bygningene i et område inntil 3 dekar. 
6. Vedlikehold av eksisterende jakttårn for storviltjakt. Jakttårnene er tegnet inn på 

vernekartet. 



7.   Forsiktig rydding av småbusker og kvist i skuddfelt. 
8. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 
9. Utsetting av saltsteiner. 
10. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 
11. Vedlikehold av traktorvei inn i reservatet fra Fladalen. Veien er tegnet inn på 

vernekartet. 
12. Vedlikehold av gjerde i forbindelse med husdyrbeite. 

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

1 Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med  
     luftfartøy. 
2.  Bruk av sykkel og hest og kjerre er forbudt utenom eksisterende traktorvei 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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

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

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

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon for:  

1. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner og gamle ferdselsveier. 
2. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av fiskevann og 

inn- og utløpsbekker mot forsuring. 
4.    Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
5. Nødvendig motorferdsel for transport av materialer for vedlikehold av permanent 

oppsatte jakttårn. 
6. Nødvendig motorferdsel på traktorvei i reservatet for uttransport av felt elg og hjort. 
7. Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til hytte ved 

Fisketjern. 
8. Gjenoppføring av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade, innenfor 

opprinnelig størrelse og plassering. 
9. Oppsetting av nytt gjerde i forbindelse med husdyrbeite. 
10. Oppsetting av samlekve for bufe. 
11. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

a. vedlikehold av traktorvei, jf. § 4 nr. 11. 
b. vedlikehold av gjerde, jf. § 4 nr. 12. 
c. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner og gamle ferdselsveier, jf. § 

7 nr. 1. 
d. gjenoppføring av bygninger, jf. § 7 nr. 8. 
e. oppsetting av gjerde, jf. § 7 nr. 9. 
f. oppsetting av samlekve, jf. § 7 nr. 10. 



g. Utsetting av saltstein, jf. § 4 pkt. 9.  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet. 
 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12 Ikrafttredelse  
Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 6 
 
Forskrift om vern av Haverstingen naturreservat i Ringerike, Flå og Krødsherad 
kommuner i Buskerud fylke  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å verne et område som har særskilt betydning for 
naturmangfold i form av stor variasjon i skogtyper med rik lavflora og med forekomster av 
truede lavarter. I området fins blant annet gammel naturskog av gran med mye død ved, 
bekkekløft og velutviklet rik lavlandsskog av type sørboreal blandingsskog. Rik lavflora på 
gamle løvtrær utgjør spesielle naturtyper. Området er en frodig barskogli som er lite påvirket av 
moderne skogbruk. 
 
§ 2 Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr:  
Ringerike kommune: 310/1, 310/8,9, 311/5, 312/6, 312/7 og 312/16.  
Krødsherad kommune: 214/1, 214/3,6, 214/11, 215/2 og 215/14. 
Flå kommune: 1/1. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4337 dekar. 
 
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20 000 datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike, Flå og Krødsherad kommuner, hos 
Fylkesmannen i Buskerud fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i 
Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring 
av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Sanking av bær og matsopp.  
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  



4. Beiting.  
5. Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på 

vernetidspunktet.  
6. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt 
7. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved 

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

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

2. Bruk av sykkel, 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 
øvingskjøring.  
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

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

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

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4. 
2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
4. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
5. Merking, rydding, utbedring og omlegging av eksisterende stier og skiløypetrase. 
6. Motorferdsel for preparering av skiløype. 
7. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

a. vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 
4 nr. 5. 

b. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd. 
c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner, jf. § 7 nr. 2. 
d. merking, rydding, utbedring om omlegging av stier og løyper som nevnt i § 7 

nr. 5. 
e. beiting, jf. § 4 nr. 4.  

 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 
naturmangfoldloven § 48.  
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  
 
 



 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 10. juni 2005 nr. 569 om 
verneplan for barskog, vedlegg 6, fredning av Haverstingen naturreservat, Ringerike og 
Krødsherad kommuner, Buskerud. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 7 
 

Forskrift om vern av Hestebrennajuvet naturreservat i Ringerike kommune i Buskerud 
fylke  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å verne et område med gammel skog under naturlig 
skogdynamikk. Verdiene er blant annet knyttet til gammel granskog og gammel ospeskog, og 
området har stort potensial for naturmangfold.  
 
§ 2 Geografisk avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 142/19 i Ringerike kommune. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2222 dekar. 
 
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:13 000 datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud 
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder 
jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring 
av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

5. Bålbrenning er forbudt. 
 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Sanking av bær og matsopp.  
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
4. Beiting. 
5. Utsetting av saltstein for beitedyr og hjortevilt. 

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



 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 
luftfartøy.  
2. Bruk av sykkel, 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 
øvingskjøring.  
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

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

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

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4. 
2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
4. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
5. Merking, rydding, utbedring og omlegging av eksisterende stier. 
6. Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med formål nevnt i § 4 nr. 4, § 4 nr. 5 og § 7 

nr. 2. 
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 
naturmangfoldloven § 48.  
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  
 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 8 

Forskrift om vern av Kollåsen naturreservat i Ski kommune i Akershus fylke 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å verne et helhetlig område med gammel skog med sitt 
naturmangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske 
prosesser.  
 
Området utgjør et helt kolleparti med slutninger i alle himmelretninger og med småskala 
kløftetopografi i partier. Den økologiske variasjonen er forholdsvis stor. Barskog dominerer 
området med mest rein granskog, men også en del blandingsskog med furu og noe rein furuskog 
på topper og skrinne partier. Spredt finnes til dels mye osp og noe bjørk, selje og rogn.  
 
Naturreservatet har stedvis mye død ved, og det finnes gamle trær av gran, furu, bjørk og osp 
spredt i området. Naturreservatet har særlig naturvitenskapelig verdi som et lavereliggende 
område i den boreonemorale barskogssonen som er tilnærmet uberørt av nyere inngrep.  
 
§ 2 Geografisk avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 94/1, 94/2 og 95/3 i Ski kommune.  
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1077 dekar.  
 
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:7500 datert Miljøverndepartementet 
desember 2011. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene 
skal koordinatfestes.  
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Ski kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
fylker, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder 
jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring 
av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Sanking av bær og matsopp.  



2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
4. Beiting.  
5. Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på 

vernetidspunktet.  
6. Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg.  
7. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 
verneformålet.  

8. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 
9. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt. 
10. Utsetting av saltsteiner. 

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

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

2. Utenom eksisterende veier/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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:   

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

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

3. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og 
kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.   

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, 
arrangementer mv). 

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
3. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 7. 
4. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveger. 
5. Vedlikehold, utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetrase. 
6. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av fiskevann og 

inn-utløpsbekker mot forsuring. 
7. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd nr. 2. 
8. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppgradering/fornyelse av kraftledninger jf § 

4 nr. 7 og § 7 nr. 3, og i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 
kraftanlegg jf § 4 nr. 6. 

9. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 
a. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd. 



b. vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 
4 nr. 5. 

c. vedlikehold, utbedring og omlegging av skiløypetrase, jf. § 7 nr. 5. 
d. formål nevnt i § 4 nr. 4 og § 4 nr. 10. 

 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 
naturmangfoldloven § 48.  
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  
 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 9 
 

Forskrift om vern av Fugldalen naturreservat i Fyresdal kommune i Telemark fylke 
 
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2011med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremma av 
Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Føremål 
Føremålet med naturreservatet er å taka vare på eit særmerkt skogområde som inneheld gamal 
barskog med mange element som er viktige for naturmangfald.  
 
Området har ei særskilt pedagogisk og naturvitskapleg verdi som eit representativt 
høgareliggande nordborealt skog- og heiområde i Vest-Telemark/Setesdalsregionen.  
 
Området er eigenarta i form av stort innslag av gamle grove furutre, grove læger og tørt virke.  
 
§2 Geografisk avgrensing 
Naturreservatet omfattar delar av følgjande gnr./bnr: 65/1, 65/5, 65/6, 66/1, 66/4 og 66/40 i 
Fyresdal kommune.   
 
Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 18 330 daa.  
 
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20 000 dagsett 
Miljøverndepartementet  desember 2011. Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal merkast 
av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 
 
Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Fyresdal kommune, hos Fylkesmannen i Telemark 
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det same gjeld for 
jordskiftekartet som vert laga etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernereglar 
I naturreservatet må ingen foreta seg noko som vil skade verneverdiane nemnde i 
verneføremålet. 
 
For naturreservatet gjeld følgjande reglar: 

1. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er freda mot skade og øydelegging. Det er 
forbode å fjerne planter, sopp og lav, eller delar av desse frå reservatet. Planting eller 
såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

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

3. Området er verna mot alle tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring 
av bygningar, anlegg, gjerde eller andre varige eller mellombelse innretningar, 
parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, 
jordkablar og kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for 
tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna 
konsentrert forureining, dumping av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske 
plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje 
uttømande. 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirar, idrettsarrangement eller andre større arrangement 
er forbode.  

 
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  
Vernereglane i § 3 andre leddet er ikkje til hinder for: 

1. Sanking av bær og matsopp.  
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk. 
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.  



4. Oppsetting av mellombels, mobile jakttårn for storviltjakt. 
5. Beiting.  
6. Vedlikehald av bygningar og andre anlegg og innretningar som er i bruk på 

vernetidspunktet. 
7. Rydding og vedlikehald gnr./bnr: 

a. 65/1: Eksisterande ope areal rundt Torfonnstøylen 
b. 65/5: Areal rundt Kalstovika og Gamlestøyl etter nærare vilkår fastsette av 

forvaltingsstyresmakta. 
c. 65/6: Eksisterande areal rundt Ørnekrostøylen. 
d. 66/4: Eksisterande ope område kring dei tre hyttene på Hovstøyl. 
e. 66/40: Eksisterande ope område rundt Brokkestyl og Brattstøyl. 
Arealene skal kartfestes i samråd med forvaltningsmyndigheten.  

8. Brenning av bål i samsvar med gjeldende lovverk med tørrkvist eller ved ein har med 
seg. 

9. Forsiktig rydding av småbuskar og kvist på postar i samband med jakt på storvilt. 
10. Utsetjing av saltsteinar. 

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

3. Motorisert ferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna start og landing med 
luftfartøy.  

4. Utanom eksisterande vegar er bruk av sykkel, hest og kjerre og riding forbode. 
 

§ 6 Generelle unntak frå reglane om ferdsel  
Reglane om ferdsel 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 fastsett av forvaltingsstyresmakta. Unntaket gjeld ikkje for 
øvingskøyring.  
 
Reglane om ferdsel i § 5 andre leddet er ikkje til hinder for: 

1. Naudsynt motorferdsle i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Kjøretøy 
som nyttast skal vera skånsame mot markoverflata. Det skal gjevast melding til 
ansvarleg oppsyn for verneområdet før transporten tek til.   

2. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggåande beltekjøretøy som ikkje 
set varige spor i terrenget.  

3. Naudsynt transport etter merka skuterløype mellom Røynbrokke og Rishovden. 
 
§ 7 Spesifiserte reglar for dispensasjon 
Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til:  

1. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnde i § 3 nr. 4 (teltleirar, 
arrangement mv). 

2. Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.  
3. Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk.  
4. Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stigar, løyper og gamle ferdselsvegar. 
5. Hogst av eksisterande plantefelt. 
6. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med anna kjøretøy enn lett terrenggåande 

beltekjøretøy som nemnt i § 6 andre leddet nr. 2. 
7. Gjenreising av bygningar innanfor same storleik dersom dei vert øydelagde ved brann 

eller naturkatastrofe. 
8. Naudsynt motorferdsle for transport til hytter og støylar. 
9. Naudsynt motorferdsle i samband med: 

a. vedlikehald av bygningar og andre anlegg og innretningar nemnde i § 4 
nr. 6. 

b. utsetjing av saltsteinar nemnt i § 4 nr. 10. 



c. øvingsverksemd for føremål nemnde i § 6 fyrste leddet. 
d. hogst av etablerte plantefelt nemnd i § 7 nr. 5. 
e. gjenreising av bygningar etter brann og naturkatastrofe nemnd i § 7 nr. 

7. 
f. beiting, jf. § 4 nr. 5.   

   
§ 8 Generelle reglar for dispensasjon 
Forvaltingsstyresmakta kan gjera unntak frå forskrifta dersom det ikkje strid mot føremålet med 
vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til tryggleik eller 
til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfaldlova § 48.  
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta fastset, kan sette i verk tiltak for å 
oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet jf 
naturmangfaldlova § 47. 
 
§ 10 Forvaltingsplan 
Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærmare retningslinjer for forvalting av naturreservatet. 
Forvaltingsplanen kan innehalde nærmare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltingsstyresmakt 
Direktoratet for naturforvaltning fastset kven som skal vera forvaltingsstyresmakt etter denne 
forskrifta. 
 
§ 12 Iverksetjing 
Denne forskrifta tek til å gjelda straks. Samstundes vert den delen av kgl. res av 5. mars 1918 
som gjeld freding av Listaulfurua, Fyresdal kommune oppheva. 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 10 

Forskrift om vern av Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune i Vest-Agder 
fylke 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde dominert av edelløvskog, med alt 
naturlig plante- og dyreliv. Området inneholder naturtyper som svartorstrandskog, rik 
edelløvskog og slåttemark. Spesielle kvaliteter i skogen er stedvis store forekomster av lind til 
dels med store dimensjoner og lauvingspreg, arealer med ospesuksesjoner, rik hagemarkskog, 
rik edellauvskog og en stor forekomst av barlind. Området har særskilt betydning for 
naturmangfold. En rekke truede og nær truede sommerfuglarter, planteveps og sopp er knyttet 
til overgangssonen mellom edellauvskog, beiteskog og kulturmark.  
 
Området har særskilt pedagogisk og naturvitenskapelig verdi i form av referanseområde for 
store typiske sørlandske eikeskoger.  
 
§ 2 Avgrensing 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 62/4, 66/1, 66/2 og 66/4 i Kristiansand kommune. 
 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1652 dekar.   
 
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:12 000 datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Kristiansand kommune, hos Fylkesmannen i 
Vest-Agder fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

1. Vegetasjon, 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. 

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

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

5. Bålbrenning er forbudt. 
 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Sanking av bær og matsopp. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.   



3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
4. Vedlikehold av veier, anlegg og andre innretninger som er i bruk på vernetidspunktet, 

innbefattet vei ned til Timenesbrygga merket av på vernekartet. Nygårdsveien kan 
oppgraderes i tråd med reguleringsplan for Sørlandsparken slik den forelå ved oppstart 
av verneplanarbeidet. 

5. Merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper, bruer og skilt som eksisterte på 
vernetidspunket. 

6. Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer i tråd med forvaltningsplan, jf § 10. 
7. Skånsom rydding og tynning rundt kulturminner som steingjerder, hustufter, gravrøyser 

og helleristninger. 
8. Beiting i beiteskog vist på vernekartet, samt oppsetting av strømgjerde for husdyrhold. 

For ”Strandekra” skal praksis være i henhold til forvaltningsplan, jf § 10. 
9. Skjøtsel i kulturlandskapet vist på vernekartet i tråd med forvaltingsplan, jf § 10.  
10. Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg.  
11. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 
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: 

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

2. Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på traseer godkjent 
gjennom forvaltningsplan, jf § 10. 

 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene er 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 forvaltnings-
oppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:   

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

2. Nødvendig motorferdsel i samband med akutt utfall på eksisterende energi- og 
kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

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

4. Motorferdsel på Nygårdsveien mellom Nedre Timenes og Nygård for jord- og 
skogbruksdrift, for nødvendig vedlikehold av veien, samt for nødvendig vedlikehold av 
kommunal avfallsledning med tilhørende anlegg som ligger i tilknytning til 
verneområdet. For sistnevnte formål gjelder unntaket også sidevei til Nygårdsveien som 
er avmerket i vernekartet.  

5. Motorferdsel på traktorvei (merket av på vernekartet): 
a. fra Nedre Timenes til Timenesbrygga for nødvendig transport av utstyr til 

båthus. 
b. mellom Nedre Timenes og Fjelljordet i forbindelse med beiting /slått og 

uttransport av felt storvilt. 
c. over Pålsmyrbrekka / Hauestøbakken i forbindelse med beiting og slått av 

innmark. 
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 



1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, 
arrangementer mv). 

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
4. Tilretteleggingstiltak for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det ikke er i strid 

med vernevedtakets formål. 
5. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 11. 
6. Beiting i områder som ikke er merket som kulturmark på vernekartet. 
7. Etablering av anlegg for Kystverket. 
8. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

a. aktiviteter nevnt i § 4 nr. 8 og nr. 9. 
b. vedlikehold av veier, anlegg og andre innretninger som nevnt i § 4 nr. 4. 
c. Vedlikehold, istandsetting og skjøtsel av kulturminner, jf. § 4 nr. 7 og § 7 nr. 2. 
d. drift, vedlikehold og oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 nr. 10 og 

nr. 11 og § 7 nr 5. 
          
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 
naturmangfoldloven § 48.  
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  
 
§ 10 Forvaltningsplan 
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 11 
 

Forskrift om vern av Vardeheia naturreservat i Åmli kommune i Aust-Agder fylke  

 

Fastsett ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 i medhald av lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvalting av naturens mangfold (naturmangfaldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremma av 
Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Føremål 
Føremålet med vernet er å take i vare ein stor, rik og variert førekomst av lavereliggande 
boreonemoral-sørboreal edellauvskog og av rik blandingsskog med det naturmangfald som 
naturleg høyrer til. Naturtypene i området har særskilde verdiar knytta til førekomstane av 
gammel, naturskogsprega eikeskog med uvanleg høgt innslag av grov, gammel og hul eik.  
 
§ 2 Geografisk avgrensing 
Naturreservatet omfattar delar av følgjande gnr./bnr.: 25/7, 25/28, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 28/3 
og 36/5 i Åmli kommune. 
 
Reservatet dekkjer eit totalareal på ca. 18 867 dekar.  
 
Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:22 500 dagsett Miljøvern-
departementet desember 2011. Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal merkast av i 
marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.  
 
Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Åmli kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder 
fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjeld 
jordskiftekartet som vert laga etter grensemerking. 

§ 3 Vernereglar 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringar verneverdiane angitt i føremålet med vernet. 

For naturreservatet gjeld følgjande reglar:  
1. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerne planter, sopp og lav eller delar av desse, frå reservatet. Planting eller 
såing av trær og anna vegetasjon er forbode.  

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

3. 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 eller liknande, opplag av båtar, framføring av luftleidningar, 
jordkablar, kloakkrør, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, 
uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert 
forureining, tømming av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske plantevern- eller 
skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga er ikkje uttømmande.  

4. Bruk av naturreservatet til teltleirar, idrettsarrangement eller andre større arrangement 
er forbode.  

§ 4 Generelle unntak  
Vernereglane i § 3 annet ledd er ikkje til hinder for:  

1. Sanking av bær og matsopp.  
2. Beiting. 
3. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk.  
4. Vedlikehald av bygningar og andre innretningar som er i bruk på vernetidspunktet. 
5. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
6. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  
7. Bålbrenning med tørrkvist, tørre greiner eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldande 

lovverk. 



8. Slått, samt rydding av kratt og skogoppslag på slåttevoll på totalt ca. 5 dekar rundt 
støylen “Knutsknattebua”. 

9. Utsetting av saltstein. 
 
§ 5 Reglar om ferdsel 
All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner 
 
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

1. Motorferdsel på land og til vanns er forbode, medrekna start og landing med luftfartøy. 
2. Utanfor etablert stig, veg og trase som er godkjend i medhald av forvaltningsplan, er 

bruk av sykkel, hest og kjerre og riding forbode. 
 
§ 6 Generelle unntak frå ferdselsreglane 
Ferdselsreglane i § 5 annet ledd er ikkje til hinder for:  
Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings- og oppsynsverksemnd, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltingsoppgåver som er bestemde av forvaltingstyresmakta. Dette unntaket omfattar ikkje 
øvingskøyring.  

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

1. Naudsynt 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.  

2. Naudsynt uttransport ut av felt elg og hjort med lett terrenggåande beltekjøretøy som 
ikkje set varige spor i terrenget. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  
Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje dispensasjon til:  

1. Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stigar, løyper og gamle ferdselsvegar.  
2. Hogst i etablerte plantefelt.  
3. Avgrensa bruk av reservatet i samband med arrangement nemnd i § 3 punkt 4.  
4. Tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av fiskevatn.  
5. Bruk av kløvhest. 
6. Naudsynt motorferdsel i samband med:  

a. uttransport av felt elg og hjort med anna kjøretøy enn dei som er nemde i § 6 andre 
leddet nr. 2. 

b. hogst av etablerte plantefelt, jf. § 7 nr. 2. 
c. kalking av fiskevatn på vinterføre, jf. § 7 nr. 4. 
d. utsetting av saltstein, jf. § 4 nr. 9. 
e. beiting, jf. § 4 nr. 2. 
f. vedlikehald av bygningar og andre innretningar som er i bruk på vernetidspunktet  

jf. § 4 nr. 4. 
g. slått, samt rydding av kratt og skogoppslag på slåttevoll på totalt ca 5 dekar rundt 

støylen ”Knutsknattebua”, jf § 4 nr 8. 

§ 8 Generelle dispensasjonsregler  
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  
Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan iverksette tiltak for 
å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, i henhold 
til naturmangfoldloven § 47. 



§ 10 Forvaltningsplan  
Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av naturreservatet.  

Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltingsstyresmakt  
Direktoratet for naturforvaltning fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne 
forskrifta.  

§ 12 Ikraftsetjing  
Denne forskrifta tek til å gjelde straks.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 12 
 
Forskrift om vern av Ausvasstormyra naturreservat i Namsskogan kommune i Nord-
Trøndelag fylke  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.  

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et variert og lite påvirket myrkompleks med randsoner 
av skog i indre deler av fylket. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og 
naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for naturmangfold. 
  
Store myrarealer  har ekstremrik vegetasjon, og kalkåren gjennom området gir også rik 
skogvegetasjon. Området har mosaikk av bekkedrag, skogdrag og myr. En bekkekløft med 
høgstaudeskog og lågurtskog inngår. 
 
Området har særskilt naturvitenskapelig verdi gjennom betydelig areal med ekstremrik 
bakkemyrvegetasjon. 
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 51/1 i Namsskogan kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2 256 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:7 500, datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Namsskogan kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 



bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.  

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
5. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
6. Sanking av bær og matsopp.  
7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 
8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 
9. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 
10. Arrangering av Strompedalsmarsjen etter stien gjennom området. 
11. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 
Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 
rikuler). 

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

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
2. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning utenom eksisterende veger er forbudt.  
3. Riding er forbudt utenom på eksisterende sti gjennom området. 

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

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

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

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 
oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.  

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 
6 første ledd.  

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 andre ledd 
nr. 2.  



3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 
7.  

4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 
7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  
9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 
11. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og bjørk for vedlikehold av lovlig 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 
12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 
13. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med beiting som nevnt i § 4 nr. 1.  

 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

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

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

§ 10 Forvaltningsplan  

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

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
Samtidig oppheves forskrift 26. august 1988 nr. 676 om fredning av Ausvasstormyra 
naturreservat, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 13 
 
Forskrift om vern av Klårtjønnhaugen naturreservat i Overhalla kommune i Nord-
Trøndelag fylke  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.  

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et spesielt skogområde. Området har særlig betydning 
for naturmangfold med sine naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 
Området har kalkskog med forekomster blant annet av marisko, rødflangre, korsved, trollbær og 
mye liljekonvall.  
 
Området har særskilt naturvitenskapelig verdi med kalkvegetasjon, herunder fredete arter, og 
forekomst av kalksjø som er en utvalgt naturtype. 
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 87/1 i Overhalla kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 435 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5500, datert Miljøverndepartementet 
desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. 
Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Overhalla kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 



henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.  

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

5. Bålbrenning er forbudt. 
 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
5. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
6. Sanking av bær og matsopp.  
7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 
8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 
9. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 
Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 
rikuler). 

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

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
2. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger 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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

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

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

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 
oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 
6 første ledd.  

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 
nr. 2.  

3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 
7.  

4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 



7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  
9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 
11. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 
12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 
13. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med beiting som nevnt i § 4 nr. 1. 

 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

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

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

§ 10 Forvaltningsplan  

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

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 14  
 
Forskrift om vern av Almdalen-Ekorndalen naturreservat i Overhalla og Namsos 
kommuner i Nord-Trøndelag fylke  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.  

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde med gammel naturskog 
som inneholder truet og nær truet natur. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, 
arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for naturmangfold. 
 
Området har intakte daler, med stort areal, svært stor økologisk variasjon, med mange skogtyper 
fra sørboreal til lavalpin sone, herunder både lauvskoger og barskoger, flommarkskog og mye 
rike vegetasjonstyper. Klimaet er fuktig, noe som gir  meget særegne og spesielle regnskog-
miljø. Området har et svært rikt og særegent artmangfold, med bl.a svært rike lobarionsamfunn. 
Her fins et betydelig område med boreal regnskog, og en lite påvirket dal som strekker seg fra 
sjøen og opp mot fjellet.  
 
Med verdifulle forekomster av boreal regnskog representerer området en bestemt type natur 
med særskilt naturvitenskapelig verdi. 
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 4/1, 67/1 i Namsos kommune 88/1 i Overhalla 
kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 30 775 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:40 000, datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Overhalla og Namsos kommuner, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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



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

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

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
5. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
6. Sanking av bær og matsopp.  
7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 
8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 
9. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles.  
10. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 
Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 
rikuler). 

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

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
2. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende kjerreveg  er forbudt. 

 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselbestemmelsene  
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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

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

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

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 
oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. 

4. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr gjennom området til bakenforliggende 
fjellstyrehytte i Alm- og Ekorndal statsalmenning med beltekjøretøy på snødedekt mark   
etter trasé (A) fastlagt på vernekartet.    

5. Skånsom riding.   



 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 
6 første ledd.  

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 
nr. 2.  

3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 
7.  

4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 
7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  
9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 
11. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 
12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 
13. Utkjøring av saltslikkestein. 
14. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med beiting som nevnt i § 4 nr. 1. 

 
 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.  
 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  
 
§ 10 Forvaltningsplan  
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
Samtidig oppheves forskrift 4. desember 1992 nr. 945 om vern av Almdalen naturreservat, 
Namsos kommune, Nord-Trøndelag. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 15 
 
Forskrift om vern av Finntjønnin naturreservat i Overhalla kommune i Nord-Trøndelag 
fylke  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.  

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde med gammel naturskog. 
Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har 
området særlig betydning for naturmangfold. 
 
Området har fuktig og rik storbregneskog, høgstaudeskog og innslag av edellauvskog. Området 
har relativt rik karplanteflora og innslag av rikmyr.  
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører gnr/bnr 87/1 i Overhalla kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5298 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000, datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Overhalla kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

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



4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
5. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
6. Sanking av bær og matsopp.  
7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 
8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 
9. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles.  
10. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 
Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 
rikuler). 

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

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
2. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger 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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

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

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

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 
oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. 

4. Skånsom riding.   
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 
6 første ledd.  

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 
nr. 2.  

3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 
7.  

4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 



7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  
9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 
11. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, jfr. forvaltningsplan. 
12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 
13. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytte i verneområdet etter fastlagt 

trasé. 
14. At grunneier (Statskog) kan utvise ved til hytte i verneområdet etter flerårig plan. 
15. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med beiting som nevnt i § 4 nr. 1. 

 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

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

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

§ 10 Forvaltningsplan  

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

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 16 
 
Forskrift om vern av Bangsjøan naturreservat i Overhalla, Snåsa, Grong og Steinkjer 
kommuner i Nord-Trøndelag fylke  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.  

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde.  Med sin variasjon i form 
av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig 
betydning for naturmangfold. 
 
Området har stor variasjon av skogtyper, med ganske store areal med lågurtskog og har også 
rikere typer som høgstaudeskog og almeskog. Truede og nær truede arter er knyttet til gamle 
trær, død ved og stammen til rikbarkstrær.   
 
Området har særskilt naturvitenskapelig verdi som et stort område med store areal gammelskog, 
og varierte  og rike skogtyper med sitt tilhørende artsmangfold. 
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 86/1 og 87/1 i Overhalla kommune, 360/1 i Steinkjer 
kommune, 49/1 i Grong kommune og 81/1 i Snåsa kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 34 384 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:45 000, datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Overhalla, Snåsa, Grong og Steinkjer kommuner, hos 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i 
Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 



lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.  

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
5. Oppsetting av enkle midlertidige eller mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
6. Sanking av bær og matsopp.  
7. Vedlikehold av anlegg og innretninger, herunder eksisterende setersti avmerket på 

vernekartet (A). 
8. Vedlikehold av turløypemerking vinter på trasé til Grong fjellstyrehytte. 
9. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 
10. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 
11. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 
Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 
rikuler). 

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

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
2. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger 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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

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

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

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 
oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.  

4. Skånsom riding.   
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 
6 første ledd.  



2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 
nr. 2.  

3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 
7.  

4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 
7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  
9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 
11. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 
12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 
13. At grunneier (Statskog) kan utvise ved til hytter i området etter flerårig plan. 
14. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 
15. Utkjøring av saltslikkestein. 
16. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter og setre i verneområdet etter 

fastlagt trasé. 
17. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med beiting som nevnt i § 4 nr. 1. 
18. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppføring av gjerder og samleanlegg for 

beite som nevnt i § 7 nr. 14.  
 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.  
 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

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

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

§ 10 Forvaltningsplan  

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

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vedlegg 17  

 
Forskrift om vern av Mjøsund naturreservat i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag fylke  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.  

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde. Med sin variasjon i form 
av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig 
betydning for naturmangfold. 
 
Området har gammel og i hovedsak lite påvirket barskog under naturlig dynamikk. Det er 
registrert alder på gran opp til 400 år og furu på over 500 år. På grunn av ulike 
eksposisjonsretninger og flere landskapsrom er den økologiske variasjonen stor. Mengden død 
ved er stedvis stor.  
 
Området har særskilt naturvitenskapelig verdi som et område med særlig gammel gran- og 
furuskog, samt forekomst av rike skogtyper,  med sitt tilhørende artsmangfold. 
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 147/1 i Nærøy kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 35 323 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:30 000, datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Nærøy kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 
i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder 
jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 



campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.  

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
5. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
6. Sanking av bær og matsopp.  
7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 
8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 
9. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles.  
10. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 
Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 
rikuler). 

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

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
2. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger 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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

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

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

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 
oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. 

4. Motorisert ferdsel med båt på Sandvatnet.  
5. Skånsom riding.   

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 
6 første ledd.  



2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 
nr. 2.  

3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 
7.  

4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 
7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  
9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 
11. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 
12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 
13. At grunneier (Statskog) kan utvise uttak av virke for ved til hytter i verneområdet etter 

flerårig plan. 
14. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter i området etter fastlagt trasé. 
15. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med beiting som nevnt i § 4 nr. 1. 

 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.  
 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

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

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

§ 10 Forvaltningsplan  

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

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 18 
  

Forskrift om vern av Finnvolldalen-Esplingdalen naturreservat i Namdalseid kommune i 
Nord-Trøndelag fylke  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.  

§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde med gammel naturskog 
med truet og nær truet natur. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og 
naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for naturmangfold. 
 
Området har særskilt naturvitenskapelig verdi som et område med gammel skog under naturlig 
dynamikk, herunder  med stor variasjon av skogtyper, forekomst av rike skogtyper, sumpskog, 
svært fuktige skogtyper,  og et rikt artsmangfold med truede og nær truede arter. Området er 
viktig som storområde, dvs mer enn 10 000 dekar produktiv skog. 
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
§ 2 Geografisk avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 143/2, 143/5, 187/1 i Namdalseid kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 50 394 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:40 000, datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

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

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

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

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 



 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
5. Oppsetting av enkle midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
6. Sanking av bær og matsopp.  
7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 
8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 
9. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bål  på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 
10. Uttak av sennegress etter samisk tradisjon. 
11. Vedlikehold (rydding) av drivingslei for rein etter trasé (D) fastlagt på vernekartet. 
12. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 
Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 
rikuler). 

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

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
2. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger 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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

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

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

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 
oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. 

4. Motorisert ferdsel på Finnvollvatnet og Selja.  
5. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr gjennom området til de private 

eiendommer  på  Finnvollen med beltekjøretøy på snødekket mark etter trasé (A) 
fastlagt på vernekartet.  

6. Nødvendig bruk av lett terrenggående motorkjøretøy i forbindelse med beitebruk for 
eier av  gnr/bnr 143/5,12 etter trasé (B) fastlagt på vernekartet.   

7. Skånsom riding.   
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 
6 første ledd.  



2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 
nr. 2.  

3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 
7.  

4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 
7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift, herunder 

etter kjøretraseer (B, C)  avmerket på vernekartet for adkomst til Stornesvatna. 
9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 
11. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 
12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 
13. At grunneier (Statskog) kan utvise ved til hytter i området etter flerårig plan. 
14. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter ved Finnvollvatnet etter 

fastlagt trasé.  
15. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
16. Oppføring av gjerder og  samleanlegg for beite. 
17. Utkjøring av saltslikkestein for beiting.  
18. Teltleirer for barn og unge etter plan. 
19. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppføring av gjerder og  samleanlegg for 

beite, jf. § 7. nr. 16.  
 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  
 
§ 10 Forvaltningsplan  
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 31.august 2001 nr. 963 om 
fredning av Finnvollvatnet naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 19  
 
Forskrift om vern av Høgmannen naturreservat i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag 
fylke  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.  

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde. Med sin variasjon i form 
av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig 
betydning for naturmangfold. 
 
Området har svært gammel skog, både med småbregneskog, storbregenskog, noe høgstaudeskog 
og intermediær sumpskog. Deler av området har urskogkarakter med glennedynamikk og mye 
død ved.  
 
Området har særskilt naturvitenskapelig verdi gjennom innslag av urskogskarakter og som en 
del av et spesielt stort område i regionen med eldre naturskog og en rekke enkeltlokaliteter av 
stor verdi. 
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører gnr/bnr  480/1 i Steinkjer kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5724 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000, datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Steinkjer kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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



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

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
5. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
6. Sanking av bær og matsopp.  
7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 
8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 
9. Skånsomt uttak av trevirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet.  Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles.  
10. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 
Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 
rikuler). 

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

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
2. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger 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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

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

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

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 
oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. 

4. Skånsom riding.   
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 
6 første ledd.  



2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 
nr. 2.  

3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 
7.  

4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 
7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  
9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 
11. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 
12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 
13. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beiting. 
14. Utkjøring av saltslikkestein. 
15. Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé. 
16. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til seter/hytte i verneområdet etter 

fastlagt trasé. 
17. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppføring av gjerder og  samleanlegg for 

beite, jf. § 7. nr. 13.  
 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

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

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

§ 10 Forvaltningsplan  

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

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. desember1992 nr. 949 om 
vern av Høgmannen naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 20 
 
Forskrift om vern av Tverråa naturreservat i Verdal kommune i Nord-Trøndelag fylke  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.  

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et skogområde med naturskog med truet og nær truet 
natur. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 
prosesser har området særlig betydning for naturmangfold. 
 
Området er en elvekløft  med naturskog, rike skogtyper og har svært fuktig karakter og rikt 
artsmangfold. Som elvekløft har området stor variasjon i økologiske gradienter og 
naturgrunnlag over små avstander, noe som gir stor variasjon i skogsamfunn. Relativt 
høgproduktive områder dominerer, med svært fuktig og stabilt skogklima, delvis med rik 
sumpskog, og med påfølgende stort mangfold av fuktighetskrevende og til dels truede og nær 
truede arter.  
 
Området har særskilt naturvitenskapelig verdi som en elvekløft med innslag av kystbarskog, 
gammel naturskog og rikt artsmangfold med truede og nær truede arter. 
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 222/2, 225/5, 294/1 i Verdal kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 567 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:7000 datert Miljøverndepartementet 
desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. 
Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Verdal kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 
i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder 
jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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



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

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
5. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
6. Sanking av bær og matsopp.  
7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 
8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 
9. Bålbrenning, med forsiktig bryting av tørrkvist eller medbrakt ved. 
10. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 
Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 
rikuler). 

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

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
2. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger er forbudt. Riding 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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

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

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

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 
oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 
6 første ledd.  

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 
nr. 2.  



3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 
7.  

4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 
7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  
9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 
11. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 
12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 
13. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 
14. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med beiting, jf. § 4 nr. 1. 

 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

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

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

§ 10 Forvaltningsplan  

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

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 21 
 
Forskrift om vern av Grønningen naturreservat i Levanger kommune i Nord-Trøndelag 
fylke  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.  

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket naturområde med varierte naturverdier. 
Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har 
området særlig betydning for naturmangfold. Området har blant annet gammel granskog og 
kalkpåvirket  høgstaudeskog.  
 
Området har særskilt naturvitenskapelig verdi som en del av et meget stort område som har 
store skogfaglige, myrfaglige, botaniske og ornitologiske verdier, herunder rike skogtyper og 
forekomst av meget gammel granskog. 
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr 99/1, 371/1 i Levanger kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 15 492 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:22 500, datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Levanger kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 



henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.  

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
5. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
6. Sanking av bær og matsopp.  
7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 
8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 
9. Bålbrenning med medbrakt ved eller tørrkvist. 
10. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 
Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 
rikuler). 

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

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
2. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger 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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

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

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

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 
oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. 

4. Skånsom riding.   
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 
6 første ledd.  

2. Uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd nr. 2.  
3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 

7.  
4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 



7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  
9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 
11. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 
12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 
13. At grunneier kan utvise ved til hytter og setre i verneområdet etter plan. 
14. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til setrer og hytter i verneområdet etter 

fastlagt trasé. 
15. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 
16. Utkjøring av saltslikkestein. 
17. Oppkjøring av skiløype etter fastsatt trasé. 
18. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten.   
19. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppføring av gjerder og  samleanlegg for 

beite, jf. § 7. nr. 15. 
 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

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

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

§ 10 Forvaltningsplan  

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

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 22 
 
Forskrift om vern av Røkkesdalen-Skogndalen naturreservat i Levanger kommune i 
Nord-Trøndelag fylke  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.  

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde med naturskog. Med sin 
variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området 
særlig betydning for naturmangfold. I området inngår naturskoger med høgstaudeutforming, 
rikmyrer og områder med kalkrike berg og kalkplanter. Variasjonen er stor fra rike til fattige 
vegetasjonstyper, og området har en markert topografien.  
 
Området har særskilt naturvitenskapelig verdi gjennom forekomst av rik og kalkrik gammel 
skog, samt en markert topografi. 
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører gnr/bnr 371/1 i Levanger kommune.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5860 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000, datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Levanger kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 



henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.  

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
5. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
6. Sanking av bær og matsopp.  
7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 
8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 
9. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 
10. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 
Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 
rikuler). 

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

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
2. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger 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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

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

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

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 
oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. 

4. Skånsom riding.   
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 
6 første ledd.  

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 
nr. 2.  

3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 
7.  

4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  



5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 
7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  
9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 
11. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 
12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 
13. At grunneier (Statskog/Grønning almenning) kan utvise ved til hytte i verneområdet 

etter plan. 
14. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 
15. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytte i verneområdet etter fastlagt 

trasé.  
16. Utkjøring av saltslikkestein. 
17. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppføring av gjerder og  samleanlegg for 

beite, jf. § 7. nr. 14. 
 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

§ 10 Forvaltningsplan  

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

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres. 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 23 
 
Forskrift om vern av Simadalen naturreservat i Verran kommune i Nord-Trøndelag fylke  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet.  

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde med gammel naturskog.  
Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har 
området særlig betydning for naturmangfold. Området har stor variasjon av gran- og 
lauvskoger, og stedvis velutviklet naturskog under naturlig dynamikk. Skogen er til dels uvanlig 
frodig, og både høgstaudeskoger, storbregneskoger og noe lågurtskog finnes. Det er innslag av 
alm i området.  
 
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 
 
§ 2 Avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 81/1 i Verran kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 8987 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:25 000, datert 
Miljøverndepartementet desember 2011. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Verran kommune, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme 
gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

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



4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 
2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 
5. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 
6. Sanking av bær og matsopp.  
7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 
8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 
9. Skånsomt uttak av virke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 
10. Rydding av eksisterende drivingslei for rein ved Svarttjønna, avmerket på vernekartet 

(A).  
11. Rydding av scootertrase for reindriften for adgang til snaufjellet nord for 

Simadalsvatnet, avmerket på vernekartet (B). 
12. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/ tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 
Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 
rikuler). 

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

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
2. Bruk av sykkel, hest og kjerre utenom eksisterende veger 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 
øvingskjøring. 
 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

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

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

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 
oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. 

4. Motorisert ferdsel med båt på Simadalsvatnet og Langvatnet.  
5. Skånsom riding.   

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 
6 første ledd.  

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 
nr. 2.  



3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 
7.  

4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  
5. Hogst av etablerte plantefelt.  
6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 
7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  
9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 
10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 
11. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 
12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 
13. At grunneier (Statskog) kan utvise ved til hytter i verneområdet etter flerårig plan. 
14. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til setre og hytter i verneområdet etter 

fastlagt trasé. 
15. Oppføring av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beite. 
16. Utkjøring av saltslikkestein 
17. Rydding og vedlikehold av eksisterende setervoller. 
18. Inngjerding av hytter mot beitedyr. 
19. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppføring av gjerder og  samleanlegg for 

beite, jf. § 7. nr. 15. 
20. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med rydding og vedlikehold av eksisterende 

setervoller, jf. § 7. nr. 17. 
21. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med inngjerding av hytter mot beitedyr, jf. § 7 nr. 

18.  
 
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte.  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  
 
§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  
 
§ 10 Forvaltningsplan  
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. 
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. desember 1992 nr. 952 om 
vern av Simadalen naturreservat, Verran kommune, Nord-Trøndelag. 
 
 
 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 



 
          Vedlegg 24 
 
Forskrift om Rinnleiret naturreservat i Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag 
fylke 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf § 37 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet. 
 
§ 1. Formål 
 
Formålet med naturreservatet er å verne et område med truet og nær truet natur og som har 
særlig betydning for naturmangfold, herunder kulturbetinget naturmangfold. Området omfatter 
et viktig våtmarksområde, og har verdifull vegetasjon, et spesielt rikt og interessant fugleliv og 
annet dyreliv. 
 
Området har status som Ramsarområde og er således vurdert å ha internasjonal verdi som 
våtmarksområde. Området har spesielt stor betydning som trekk- og overvintringsområde for 
våtmarksfugl, og er en av landets største saltpåvirkede våtmarksområder. Samlet sett er 
Rinnleiret en stor og verdifull strandslette som er relativt intakt, og som har stor naturvariasjon 
og et meget variert naturmangfold, der det også inngår flere truede og nær truede arter. Det er 
registrert ca. 220 fuglearter i området, hvorav ca. 70 arter antas å ha hekket her. Sanglerke, 
storspove og vipe er blant de truede og nær truede fugleartene som hekker i området. Eksempler 
på truede og nær truede plantearter i området er liten vasskrans, busttjønnaks og krossandemat.  
 
§ 2. Geografisk avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 
Verdal kommune: 275/3, 276/1, 276/41 og 277/72. 
Levanger kommune: 253/1, 253/3,17, 256/1,5, 256/2, 256/3, 256/6, 256/37, 257/2, 262/8 og 
262/18.  
 
Naturreservatet dekker et areal på ca 2,327 km², hvorav ca 1,2 km² er vannareal.  
 
Grensene for naturreservatet går frem av kart i målestokk 1: 9000 datert Miljøverndepartementet 
desember 2011. Nøyaktige grenser for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og 
knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Levanger og Verdal kommuner, hos Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det 
samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.  
 
§ 3. Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 



henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 
Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til camping, teltslagning, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt.  

5. Bruk av utstyr i tilknytning til sport og friluftsliv, herunder drake, fallskjerm og 
lignende, er forbudt.  

6. Oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt. 
7. Bruk av skytevåpen er forbudt.  
8. Hunder skal holdes i bånd. 
9. Bålbrenning er forbudt. 

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

1. Beiting i henhold til godkjent skjøtselsplan, herunder nødvendig bruk av gjeterhund i 
perioden fra og med 2. august til og med 31. mars.  

2. Skjellsanking til eget bruk. 
3. Sanking av bær og matsopp. 
4. Samling av rak. 
5. Vedlikehold av eksisterende flomsikringsanlegg, unntatt i perioden fra og med 1. april 

til og med 1. august. 
6. Vedlikehold av Låtrabekken, unntatt i perioden fra og med 1. april til og med 1. august. 
7. Vedlikehold av eksisterende gjerder og dreneringer,  unntatt i perioden fra og med 1. 

april til og med 1. august. 
8. Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 
9. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 
verneformålet. 

 
§ 5. Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyrelivet og kulturminner. 
 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
Forbudet gjelder også bruk av modellfly, modellbåt o.l. 

2. Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 
 

§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

1. 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 øvingskjøring. 
 

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

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

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og 
kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

3. Motorferdsel på eksisterende vei frem til parkeringsplass ved informasjonstavle. 
4. Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av eksisterende vei og parkeringsplass. 

 
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

1. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4, 5 og 6 



2. Etablering av nye anlegg i forbindelse med beiting, i henhold til godkjent skjøtselsplan. 
3. Nødvendig bruk av gjeterhund i perioden fra og med 1. april til og med 1. august. 
4. Nødvendige tiltak i forbindelse med friluftsliv (avfallshåndtering, mobilt toalett m.v.). 
5. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 9. 
6. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

a. vedlikehold av eksisterende flomsikringsanlegg, jf. § 4 nr. 5, 
b. vedlikehold av Låtrabekken, jf. § 4 nr. 6 
c. vedlikehold av eksisterende gjerder og dreneringer, jf. § 4 nr. 7 
d. drift og vedlikehold av energi- og kraftanlegg, jf. § 4 nr. 8 
e. oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 nr. 9 og § 7 nr. 5 
f. oppføring av nye gjerder, jf. § 7 nr. 1 
g. nødvendige tiltak i forbindelse med friluftsliv, jf. § 7 nr. 4 

 
§ 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 vesenlige 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 i 
henhold til naturmangfoldloven § 47.  
 
§ 10. Forvaltningsplan 
Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 
 
§ 11. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 
 
§ 12. Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 24. november 1995 nr. 909 om 
Rinnleiret naturreservat, Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag. 
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