Vedlegg 1
Forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Beiarn, Bodø, Meløy,
Rana, Rødøy og Saltdal kommuner i Nordland fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. oktober 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 35, § 62 og § 77. Fremmet av
Klima- og miljødepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å bevare et stort og sammenhengende naturområde med
særegne og representative økosystemer og landskap, og som er uten tyngre naturinngrep.
Formålet er videre å ta vare på:
a) et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem med det naturlige naturmangfoldet,
herunder arter, bestander, naturtyper, landskap og geologi
b) variasjonsbredden av naturtyper og landskap med nord- sørgrensen for en rekke
arter
c) et viktig økologisk funksjonsområde for fjellrev
d) et variert og storslått landskap
e) et av Norges største isbremassiver, Svartisen, med avsmeltningsområder og
glasiale løsmasseavsetninger
f) deler av kjerneområdet for norske grotte og karst-forekomster med, med Pikhågan,
Jordtullasystemet, Marmorslottet og Jarbrudalen med Russåga, Norges største
uregulerte underjordiske elv
g) de viktige våtmarksområdene Krukkimyrene og Riebbievaggi
h) et referanseområde for å følge utviklingen i naturen.
I tillegg skal forskriften sammen med forskriftene om Gåsvatnan, Saltfjellet og
Nattmoråga landskapsvernområder og Blakkådalen, Dypen, Fisktjønna og Semska-Stødi
naturreservater bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder
mange samiske og andre kulturminner.
Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen uforstyrret gjennom
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2 Geografisk avgrensning
Nasjonalparken omfatter hele eller deler av følgende gnr./bnr.:
Beiarn kommune:

Statsgrunn: 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1
Privat grunn: 19/1, 19/2, 55/7,
Aktuelle festenummer: 69/1/1, 69/1/7, 69/1/8, 71/1/1, 71/1/4

Bodø kommune:

Statsgrunn: 246/1

Meløy kommune:

Statsgrunn: 90/1
Privat grunn: 19/11, 19/12, 19/24, 20/4, 20/6, 20/8, 20/13
Uregistrert jordsameie på gnr. 19
Aktuelle festenummer: 90/1/10

Rana kommune:

Statsgrunn: 75/1, 78/2, 121/1, 147/17, 147/18, 147/19

Privat grunn: 77/1, 77/2, 77/3, 77/5, 77/7, 77/8, 78/1, 103/1, 103/2,
104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 105/4, 105/6, 105/13, 106/1, 123/2,
123/3
Aktuelle festenummer.: 147/17/1, 147/17/2, 147/17/47, 147/17/60,
147/17/211, 147/17/217, 147/17/219, 147/17/220, 147/18/1,
147/18/2, 147/18/3, 147/18/4
Rødøy kommune:

Statsgrunn: 99/1,
Privat grunn: 25/2, 25/12, 25/15, 26/1, 26/2, 26/5
Uregistrert jordsameie på gnr. 25
Uregistrert jordsameie på gnr. 26
Uregistrert jordsameie på gnr. 27

Saltdal kommune:

Statsgrunn: 75/1, 76/1, 77/1, 78/1,
Privat grunn: 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 37/8, 37/16, 38/1, 78/6, 78/9
Aktuelle festenummer: 77/1/2, 77/1/3, 77/1/4, 77/1/5, 77/1/6,
77/1/7, 78/1/5, 78/1/8, 78/1/12, 78/1/13, 78/1/15

Nasjonalparken dekker et totalareal på ca. 2192 km², hvorav ca. 6 km² er sjøareal.
Grensene for nasjonalparken fremgår av vedlagte kart datert Klima- og
miljødepartementet oktober 2020. Grensene for nasjonalparken skal merkes i terrenget i
det omfang Miljødirektoratet bestemmer. Koordinater for knekkpunktene skal måles i
terrenget eller fra kart.
§ 3 Virksomhet og tiltak
Det er forbudt å iverksette virksomhet og tiltak som kan endre naturmiljøet.
Forbudet omfatter oppføring av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og
innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, etablering av
oppdrettsanlegg, opplag av båter, gjerding, vegbygging, bergverksdrift,
vassdragsregulering, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging, boring,
bryting av stein, mineraler og fossiler, fjerning av større stein og blokker, fjerning og
ødeleggelse av biologisk og geologisk materiale i grotter, mineraler eller fossiler,
drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luftog jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av viltkamera, skilt,
opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.
Det er likevel tillatt med:
a) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger. Vedlikehold omfatter ikke
ombygging eller utvidelse
b) vedlikehold av stier, skiløyper, skilt, bruer og liknende
c) oppsetting av midlertidige gjerder i landbruket og reindrifta som skal stå en
sesong
d) lagring av stolper, netting og duk i forbindelse med gjerding i jordbruk eller
reindrift.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) ombygging og mindre utvidelse av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger
b) oppføring av frittstående bygning som kun skal benyttes til uthus eller utedo
c) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade

d) oppføring og utvidelser av hytter tilgjengelige for allmenheten i tråd med
retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan
e) bygging av bruer og legging av klopper
f) oppsetting av skilt og merking, oppretting, og omlegging av stier og skiløyper
g) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendig for utøvelse av
reindrift eller landbruksdrift
h) riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med
samme størrelse og for samme bruk
i) oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å
trygge ferdselen til sjøs
j) tiltak i forbindelse med forvaltning av arter
k) utsetting av saltstein i forbindelse med beiting
l) oppsetting av viltkamera.
Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og
tilpasses landskapet.
§ 4 Vegetasjon
Vegetasjonen i nasjonalparken skal ikke skades eller ødelegges. Det samme gjelder
døde busker og trær. Planting eller såing er forbudt.
Det er likevel tillatt med:
a) beiting
b) skånsom bruk av trevirke til bålbrenning
c) plukking av bær, matsopp og vanlige planter til eget bruk
d) slått og vegetasjonsrydding av innmark på Jordbrua, Bredek, Stormdalen gård og
Granneset i henhold til retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan
e) uttak av plantefelt avgrenset i forvaltningsplan og skånsomt uttak av lauvtrevirke
på privat grunn til eget bruk etter retningslinjer i forvaltningsplan
f) uttak av materialer til tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske
bruksgjenstander
g) uttak av bjørk til oppsetting av gjerder og til brensel til hytter og gammer i
forbindelse med reindrift.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) hogst av ved til hytter og gammer i nasjonalparken
b) annet uttak av trevirke.
§ 5 Dyrelivet
Dyrelivet med hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser skal ikke skades eller vesentlig
forstyrres. Utsetting av dyr på land og i vann er forbudt.
Det er likevel tillatt med:
a) jakt, fangst og fiske i samsvar med lover og forskrifter
b) lisensfelling, skadefelling og uttak av store rovdyr i samsvar med lover og
forskrifter.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til utsetting av fisk fra lokale
fiskestammer hvor dette er gjort tidligere.
Miljødirektoratet kan, for å ivareta verdiene angitt i verneformålet eller ved behov
for referanseområder der vanlig jakt ikke forekommer, bestemme at dyrelivet i hele eller

bestemte soner av verneområdet skal være totalfredet mot slik jakt. Miljødirektoratet kan
på samme måte unnta enkelte arter fra vanlig jakt.
§ 6 Kulturminner
Det er forbudt å skade eller ødelegge kulturminner. Løse kulturminner skal ikke
flyttes eller fjernes.
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av
kulturminner.
§ 7 Ferdsel og aktiviteter
I nasjonalparken må alle ferdes varsomt og på en måte som tar hensyn til
vegetasjonen, dyrelivet og kulturminnene.
Større arrangementer krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Det samme
gjelder organisert ferdsel som utgjør en mulig fare for skade på verneverdiene. Nærmere
retningslinjer gis i forvaltningsplan.
Sykling på barmark er kun tillatt på veier, stier og i kjørespor.
Organisert bruk av hest er kun tillatt på veier, samt traseer som er godkjent for slik
bruk i forvaltningsplanen.
Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved
særskilt forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade verneverdiene angitt i
verneformålet.
§ 8 Motorferdsel
Motorferdsel til lands, til vanns og i lufta under 300 meter fra bakken er forbudt.
Det er tillatt med:
a) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av
reindrift. Leiekjører for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig
dokumentasjon for avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig
b) motorferdsel for uttransport av syke eller skadde bufe og tamrein 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
c) ferdsel med motordrevet båt på Nordfjorden
d) motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på kraftledninger og kraftanlegg. Det
skal i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten
e) oppkjøring av skiløype til Reinhornrennet
f) forsvarets nødvendige lavtflyging
g) bruk av el-sykkel på veier og i kjørespor.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) øvingskjøring for formål nevnt i § 9
b) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med bufehold
c) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med vedhogst etter § 4
d) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr
til hytter
e) bruk av beltekjøretøy på vinterføre for utkjøring av saltstein etter § 3 tredje ledd
bokstav k

f) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til
vedlikehold og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger
g) bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget
eller luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort
h) bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift
i) motorferdsel på snødekt mark for varig forflytningshemmede til egen hytte i
samsvar med retningslinjer i forvaltningsplan
j) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende
kraftledninger og kraftanlegg
k) nødvendig motorferdsel i forbindelse med forvaltning av arter, jf. § 3 tredje ledd
bokstav j.
Det kan gis flerårige tillatelser til bruk av luftfartøy og terrenggående
barmarkskjøretøy til reindrift med utgangspunkt i reinbeitedistriktets bruksregler og
distriktsplan i henhold til reindriftsloven.
§ 9 Generelle unntak for bestemte virksomheter
Bestemmelsene i §§ 7 og 8 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet og myndigheters opprydning etter akutt forurensning, samt
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
§ 10 Forurensning, støy, bruk av droner og lignende
Forurensning og forsøpling er forbudt, samt lagring av materialer og gjerdeutstyr o.l.
All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.
Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt, motordrevet
isbor o.l. er forbudt. Bruk av droner kan bare skje etter tillatelse fra
forvaltningsmyndigheten.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til bruk av sand og liknende
til snøsmelting.
§ 11 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon etter naturmangfoldloven
§ 48 når vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.
§ 12 Forvaltningsplan
Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning,
skjøtsel, tilrettelegging og informasjon. Forvaltningsplanen skal godkjennes av
Miljødirektoratet.
§ 13 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten kan iverksette skjøtsel etter naturmangfoldloven § 47.
§ 14 Forvaltningsmyndighet
Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 15 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 8.
september 1989 nr. 893 om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Beiarn, Meløy,
Rana, Rødøy, Saltdal og Bodø kommuner, Nordland og forskrift 6. februar 1998 nr. 138
om fredning av Storlia naturreservat i Rana kommune, Nordland.

Vedlegg 2
Forskrift om vern av Nattmoråga landskapsvernområde i Rødøy kommune i
Nordland fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. oktober 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 36 og § 62. Fremmet av
Klima- og miljødepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å ta vare på et naturlandskap fra fjord til fjell med stor
opplevelsesverdi. Området har store topografiske endringer over korte avstander, tydelige
bergartskiller og rik vegetasjon. Det spesielle vassdraget Nattmoråga med fossefall i
fjorden utgjør hovedelementet i landskapsvernet.
Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen og landskapet
gjennom naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2 Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende eiendommer i Rødøy kommune: Gnr./bnr.
26/1, og 26/2 og uregistrerte jordsameier på gnr. 25 og 26.
Landskapsvernområdet dekker et totalareal på ca. 9,3 km².
Grensene for landskapsvernområdet fremgår av vedlagte kart datert Klima- og
miljødepartementet oktober 2020. Grensene for landskapsvernområdet skal merkes i
terrenget i det omfang Miljødirektoratet bestemmer. Koordinater for knekkpunktene skal
måles i terrenget eller fra kart.
§ 3 Virksomhet og tiltak
I landskapsvernområdet er det forbudt å iverksette tiltak som alene eller sammen
med andre tiltak kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig.
Forbudet omfatter vegbygging, oppføring og ombygging av varige eller midlertidige
bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner,
vassdragsregulering, graving, påfylling av masse, sprenging, boring, uttak og fjerning av
større stein og blokker, uttak av mineraler eller fossiler, drenering og annen form for
tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger,
bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier,
løyper o.l. Kulturminner som bidrar til landskapets egenart må ikke utsettes for skade
eller ødeleggelse. Opplistingen er ikke uttømmende.
Det er likevel tillatt med:
a) vedlikehold av eksisterende stier, skilt, bruer og bygninger, anlegg og
innretninger. Som vedlikehold anses som nødvendige tiltak for å opprettholde
nåværende eller tidligere standard. Vedlikehold skal ta hensyn til lokal byggeskikk
og retningslinjer i forvaltningsplan. Det skal legges vekt på tilpasning til landskapet.
Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse
b) oppsetting av midlertidige gjerder i landbruket og reindrifta som skal stå en
sesong

c) lagring av stolper, netting og duk i forbindelse med gjerding i jordbruk eller
reindrift.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger
b) oppføring av frittstående bygning som kun skal benyttes til uthus eller utedo
c) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade
d) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige for utøvelse
av reindrift
e) bygging av bruer og legging av klopper
f) oppsetting av skilt og merking av stier
g) uttak av sand og skjellsand til eget bruk etter retningslinjer fastsatt i
forvaltningsplan
h) riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med
samme størrelse og for samme bruk
i) oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å
trygge ferdselen til sjøs
j) tiltak i forbindelse med forvaltning av arter
k) utsetting av saltstein.
Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og
tilpasses landskapet.
§ 4 Vegetasjon
Vegetasjonen skal ikke skades eller ødelegges på en måte som kan endre det vernede
landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Innføring av nye plantearter er forbudt. For
dyrka mark gjelder forbudet mot innføring av nye plantearter kun plantearter som
gjennom spredning kan redusere verneområdets verdi.
Det er likevel tillatt med:
a) beiting
b) hogst av ved til eget bruk og til hytter i landskapsvernområdet. Hogst skal skje
som plukkhogst. Døde trær og andre trær som preger landskapet skal ikke hogges.
§ 5 Dyrelivet
Jakt, fangst og fiske i samsvar med lover og forskrifter er tillatt.
§ 6 Kulturminner
Det er forbudt å skade eller ødelegge kulturminner som bidrar til landskapets
egenart. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes dersom det kan endre
landskapets særpreg eller karakter vesentlig.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold
og skjøtsel av kulturminner.
§ 7 Motorferdsel
Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med
luftfartøy.
Det er likevel tillatt med:

a) nødvendig bruk av luftfartøy og beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med
reindrift. Leiekjørere for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig
dokumentasjon for avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.
b) motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på kraftledninger og kraftanlegg. Det
skal i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c) nødvendig motorferdsel for transport av syke eller skadde bufe i medhold av lov
om dyrevelferd.
d) bruk av el-sykkel på veier og i kjørespor.
Kjøretøy som benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det skal gis melding
til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) øvingskjøring for formål nevnt i § 8
b) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med bufehold
c) bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget
eller luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort
d) motorferdsel i forbindelse med vedhogst etter § 4 annet ledd bokstav b
e) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr
til hytter
f) nødvendig motorferdsel for transport av materialer til byggearbeid og vedlikehold
på bygninger, anlegg og innretninger
g) bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift
h) motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering og fornyelse av
eksisterende kraftledninger og kraftanlegg
j) bruk av beltekjøretøy på vinterføre for utkjøring av saltstein etter § 3 tredje ledd
bokstav k.
§ 8 Generelle unntak for bestemte virksomheter
Bestemmelsene i § 7 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 bestemt
av forvaltningsmyndigheten for landskapsvernområdet.
Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
§ 9 Forurensning
Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke
naturmiljøet er forbudt.
Det er likevel tillatt med bruk av kjemiske midler i vanlig jordbruksdrift på
jordbruksarealer.
§ 10 Generell dispensasjonsbestemmelse
Forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 når
vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.
§ 11 Forvaltningsplan
Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning,
skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av
Miljødirektoratet.

§ 12 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten kan iverksette skjøtsel etter naturmangfoldloven § 47.
§ 13 Forvaltningsmyndighet
Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 14 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 3:
Forskrift om vern av Saltfjellet landskapsvernområde med biotopvern i Rana og
Saltdal kommuner i Nordland fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. oktober 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 36, § 38, § 62 og § 77.
Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å ta vare på et egenartet natur- og kulturlandskap av stor
naturhistorisk, økologisk, kulturell og opplevelsesmessig verdi.
Videre er formålet med forskriften å ta vare på
a) et stort høyfjellsområde med særlig stor kvartærgeologisk verdi i avsetninger
dannet i slutten av siste istid
b) et identitetsskapende landskap preget av mange samiske og andre kulturminner
c) et viktig økologisk funksjonsområde for fjellrev.
I tillegg skal forskriften sammen med forskriftene om Saltfjellet-Svartisen
nasjonalpark, Gåsvatnan og Nattmoråga landskapsvernområder og Blakkådalen, Dypen,
Fisktjønna og Semska-Stødi naturreservater bidra til å bevare et stort, sammenhengende
naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.
Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen og landskapet
gjennom naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2 Geografisk avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr/bnr:
Rana kommune:

Statsgrunn: 147/15, 147/17

Saltdal kommune:

Statsgrunn: 70/1, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 76/2
Privat grunn: 38/1, 73/5, 73/6

Landskapsvernområdet med biotopvern dekker et totalareal på ca. 495 km².
Grensene for landskapsvernområdet med biotopvern fremgår av vedlagte kart datert
Klima- og miljødepartementet oktober 2020. Grensene for landskapsvernområdet skal
merkes i terrenget i det omfang Miljødirektoratet bestemmer. Koordinater for
knekkpunktene skal måles i terrenget eller fra kart.
§ 3 Virksomhet og tiltak
Det er forbudt å iverksette tiltak som alene eller sammen med andre kan endre det
vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Forbudet omfatter vegbygging,
oppføring og ombygging av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger,
hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, vassdragsregulering, opplag av båter,
graving, påfylling av masse, sprenging, boring, uttak og fjerning av større stein og
blokker, mineraler eller fossiler, drenering, annen form for tørrlegging, nydyrking,
nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og

klopper, oppsetting av viltkamera, skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l.
Opplistingen er ikke uttømmende.
Det er likevel tillatt med:
a) vedlikehold av eksisterende stier, løypetraseer, skilt, bruer bygninger og andre
innretninger. Som vedlikehold anses nødvendige tiltak for å opprettholde nåværende
eller tidligere standard. Det skal det legges vekt på tilpasning til landskapet og tas
hensyn til lokal byggeskikk og retningslinjer i forvaltningsplanen. Vedlikehold
omfatter ikke
ombygging og utvidelse.
b) midlertidige gjerder i landbruk og reindrift
c) drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende
energi- og kraftanlegg
d) oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og
øking av linjetverrsnitt når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet
nevneverdig.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) ombygging av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger
b) mindre utvidelse av bygninger
c) oppføring av frittstående bygning som kun skal benyttes til uthus eller utedo til
eksisterende hytter
d) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade
e) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige for utøvelse av
rein drift eller landbruksdrift, herunder reindriftgjerder
f) oppføring og utvidelse av hytter tilgjengelige for allmenheten i tråd med
retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan
g) bygging av bruer og legging av klopper
h) oppsetting av skilt og merking av stier
i) oppgradering eller fornyelse av kraftanlegg og kraftlednginger som ikke faller inn
under annet ledd bokstav d
j) rivning av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med
samme størrelse og for samme bruk
k) tiltak i forbindelse med forvaltning av artene
l) utsetting av saltstein i forbindelse med beiting.
Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og
tilpasses landskapet.
§ 4 Vegetasjon
Vegetasjonen skal ikke skades eller ødelegges på en måte som kan endre det vernede
landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Innføring av nye plantearter er forbudt. For
dyrka mark gjelder forbudet mot innføring av nye plantearter kun plantearter som kan
redusere verneområdets verdi ved å spre seg.
Hule trær og stammer som er med på å prege landskapet må ikke felles eller fjernes.
Treslagsskifte er ikke tillatt.
Det er likevel tillatt med:
a) beiting
b) skånsomt uttak av trevirke til hytter og gammer i landskapsvernområdet. Døde
trær og andre trær som preger landskapet skal ikke hogges

c) uttak av trevirke til tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske
bruksgjenstander
d) uttak av bjørk til oppsetting av gjerder for reindrifta.
§ 5 Dyrelivet
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lover og forskrifter er tillatt.
§ 6 Kulturminner
Det er forbudt å skade eller ødelegge kulturminner som bidrar til landskapets
egenart. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes dersom det kan endre det
vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold
og skjøtsel av kulturminner.
§ 7 Ferdsel og aktiviteter
I landskapsvernområdet må alle ferdes varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv
og kulturminner.
Organisert ferdsel og ferdselsformer som ikke skjer til fots må ha særskilt tillatelse
fra forvaltningsmyndigheten dersom dette kan forstyrre fjellrev eller påvirke dens
livsbetingelser, jf. § 1 annet ledd bokstav c. Nærmere retningslinjer gis i
forvaltningsplanen.
Forvaltningsmyndigheten kan legge om stier og løyper eller kreve at merking av
stier og løyper fjernes av hensyn verneverdiene angitt i verneformålet.
Større arrangementer kan kun gjennomføres etter tillatelse fra
forvaltningsmyndigheten.
Innenfor nærmere avgrensede deler av verneområdet kan Miljødirektoratet ved
særskilt forskrift regulere eller forby ferdsel som ikke er til fots og som kan skade
verneverdiene angitt i verneformålet.
§ 8 Motorferdsel
Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med
luftfartøy. Med landing menes her også henting og bringing av passasjerer og gods som
gjennomføres uten at luftfartøyet er i berøring med bakken eller vann.
Det er likevel tillatt med:
a) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med reindrift.
Leiekjørere for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig
dokumentasjon for avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig
b) motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på kraftledninger og kraftanlegg. Det
skal i ettertid sendes melding til forvaltningsmyndigheten
c) nødvendig motorferdsel for uttransport av syke eller skadde bufe og tamrein i
medhold av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsom mot
markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i
forkant av kjøring
d) bruk av el-sykkel på veier og i kjørespor.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

a) øvingskjøring for formål nevnt i § 9
b) bruk av beltekjøretøy på vinterføre og lett motorkjøretøy på barmark i forbindelse
med bufehold
c) motorferdsel i forbindelse med vedhogst etter § 4
d) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr
til hytter
e) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til
byggearbeid og vedlikehold på bygninger, anlegg og innretninger
f) bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget
eller luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort
g) bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift
h) motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering og fornyelse av
eksisterende kraftlinjer og kraftanlegg
i) motorferdsel på snødekt mark for varig forflytningshemmede til egen hytte
j) oppkjøring av skiløyper i henhold traseer fastsatt i forvaltningsplan
k) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak som nevnt i § 3 tredje ledd
bokstav i
l) nødvendig motorferdsel til forsvarets bygg og innretninger
m) bruk av beltekjøretøy på vinterføre for utkjøring av saltstein etter § 3 tredje ledd
bokstav l.
Det kan gis flerårige tillatelser til bruk av luftfartøy og terrenggående
barmarkskjøretøy til reindrift med utgangspunkt i reinbeitedistriktets bruksregler og
distriktsplan i henhold til reindriftsloven.
§ 9 Generelle unntak for bestemte virksomheter
Bestemmelsene i §§ 7 og 8 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, toll- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt
av forvaltningsmyndigheten for landskapsvernområdet.
Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
§ 10 Forurensning, støy og bruk av droner og lignende
Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke
naturmiljøet er forbudt. Støy som vesentlig kan forstyrre fjellrev er forbudt. Bruk av
droner, motorisert modellfly, modellbåt og liknende er forbudt.
Det er ikke tillatt med bruk av kjemiske midler i vanlig jordbruksdrift på
jordbruksarealer.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) bruk av sand og liknende til snøsmelting
b) bruk av droner
§ 11 Generell dispensasjonsbestemmelse
Forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 når
vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.
§ 12 Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning,
skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av
Miljødirektoratet.
§ 13 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten kan iverksette skjøtsel etter naturmangfoldloven § 47.
§ 14 Forvaltningsmyndighet
Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 15 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 8. september 1989 nr.
895 om vern av Saltfjellet landskapsvernområde, Saltdal og Rana kommuner, Nordland.

Vedlegg 4
Forskrift om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde i Beiarn, Bodø og Saltdal
kommuner i Nordland fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. oktober 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 36, § 62 og § 77. Fremmet av
Klima- og Miljødepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å ta vare på et natur- og kulturlandskap av økologisk og
opplevelsesmessig verdi, som Jarbudalen med Russåga, Norges største uregulerte
underjordiske elv. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets
egenart.
I tillegg skal forskriften sammen med forskriftene om Saltfjellet-Svartisen
nasjonalpark, Saltfjellet og Nattmoråga landskapsvernområder og Blakkådalen, Dypen
og Fisktjønna naturreservater bidra til å bevare et stort, sammenhengende naturområde
som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.
Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen og landskapet
gjennom naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2 Geografisk avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr/bnr:
Beiarn kommune:

Statsgrunn: 68/1, 69/1
Privat grunn: 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9,
18/10, 18/11, 18/12, 18/13, 18/14, 18/18, 19/1, 19/2; 68/2

Bodø kommune:

Statsgrunn: 246/1
Privat grunn: 220/3, 246/2, 246/3, 246/4, 246/5
Uregistrert jordsameie på gnr. 283 og 220

Saltdal kommune:

Statsgrunn: 78/1
Privat grunn: 27/1, 27/3, 27/4, 27/5, 27/28, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4,
29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/23, 78/2, 78/3, 78/4, 78/7,
78/8

Landskapsvernområdet dekker et totalareal på ca. 120 km². Grensene for
landskapsvernområdet fremgår av vedlagte kart datert Klima- og miljødepartementet
oktober 2020. Grensene for landskapsvernområdet skal merkes i terrenget i det omfang
Miljødirektoratet bestemmer. Koordinater for knekkpunktene skal måles i terrenget eller
fra kart.
§ 3 Virksomhet og tiltak
Det forbudt å iverksette tiltak som alene eller sammen med andre tiltak kan endre det
vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Forbudet omfatter vegbygging,
oppføring og ombygging av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger,

hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, etablering av oppdrettsanlegg,
vassdragsregulering, opplag av båter, graving, påfylling av masse, sprenging, boring,
uttak og fjerning av større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering, annen
form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og
jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking
av stier, løyper o.l. Grotter og karstformer er vernet mot naturinngrep og beskadigelse av
enhver art. Det er forbudt å fjerne materiale eller forekomster fra grottene. Opplistingen
er ikke uttømmende.
Det er likevel tillatt med:
a) vedlikehold av stier, skiløyper, skilt, bruer, bygninger, anlegg og innretninger.
Som vedlikehold anses nødvendige tiltak for å opprettholde nåværende eller tidligere
standard. Vedlikeholdet skal ta hensyn til lokal byggeskikk og retningslinjer i
forvaltningsplanen. Det skal legges vekt på tilpasning til landskapet. Vedlikehold
omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
b) vedlikehold av vei til Nordlund gård av Jarbrufjell i samsvar med tilstand på
vernetidspunktet og retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan
c) drift og vedlikehold av jordbruksarealer på Nordlund gård av Jarbrufjell og ved
Jordbrua
d) oppsetting av midlertidige gjerder i landbruket og reindrifta som skal stå en
sesong
e) lagring av stolper, netting eller duk i forbindelse med gjerding i landbruk eller
reindrift.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) ombygging og mindre utvidelse av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger
b) oppføring av frittstående bygning som kun skal benyttes til uthus, utedo eller
naust til eksisterende hytter
c) oppføring og utvidelse av hytter tilgjengelige for allmenheten i tråd med
retningslinjer
fastsatt i forvaltningsplan
d) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade
e) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige for utøvelse av
reindrift eller landbruksdrift, herunder reingjerder
f) bygging av bruer og legging av klopper
g) oppsetting av skilt og merking av stier
h) riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med
samme størrelse og for samme bruk
i) moderat opprustning av veien til Nordlund gård av Jarbrufjell
j) tiltak i forbindelse med forvaltning av arter.
§ 4 Vegetasjon
Vegetasjonen skal ikke skades eller ødelegges på en måte som kan endre det vernede
landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Innføring av nye plantearter er forbudt. For
dyrka mark gjelder forbudet mot innføring av nye plantearter kun plantearter som
gjennom spredning kan redusere verneområdets verdi. Treslagsskifte er ikke tillatt.
Det er likevel tillatt med:
a) beite
b) hogst av ved til eget bruk og til hytter i landskapsvernområdet. Hogst skal skje
som plukkhogst. Døde trær og andre trær som preger landskapet skal ikke hogges

c) uttak av trevirke til tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske
bruksgjenstander
d) uttak av bjørk til oppsetting av gjerder for reindrifta.
§ 5 Dyrelivet
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk er tillatt.
§ 6 Kulturminner
Det er forbudt å skade eller ødelegge kulturminner som bidrar til landskapets
egenart. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes dersom det kan endre det
vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold
og skjøtsel av kulturminner.
§ 7 Ferdsel og aktiviteter
I landskapsvernområdet må alle ferdes varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv
og kulturminner.
Større arrangementer kan kun gjennomføres med tillatelse fra
forvaltningsmyndigheten
Av hensyn til naturmiljøet eller kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om
eller kreve fjernet merking av stier.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til større arrangement når det
ikke er i strid med verneformålet.
Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet
ved særskilt forskrift regulere eller forby ferdsel som ikke er til fots og som kan skade
verneverdiene angitt i verneformålet.
§ 8 Motorferdsel
Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med
luftfartøy.
Det er likevel tillatt med:
a) motorferdsel på innmark i forbindelse med drift av jordbruksarealer.
b) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med reindrift.
Leiekjørere for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig
dokumentasjon for avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig
c) motorferdsel for uttransport av syke eller skadde bufe og tamrein i medhold av lov
om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det
skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring
d) bruk av el-sykkel på veier og kjørespor.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) øvingskjøring for formål nevnt i § 9
b) bruk av beltekjøretøy på vinterføre og lett motorkjøretøy på barmark i forbindelse
med bufehold
c) motorferdsel i forbindelse med vedhogst etter § 4

d) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr
til hytter
e) nødvendig motorferdsel for transport av materialer til byggearbeid og vedlikehold
på bygninger, anlegg og innretninger
f) bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget
eller luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort
g) bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift
h) nødvendig transport til fjellgården Nordlund av Jarbrufjell
i) motorferdsel på snødekt mark for varig forflytningshemmede til egen hytte
j) oppkjøring og merking av skiløyper
k) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak som nevnt i § 3 tredje ledd
bokstav j.
Det kan gis flerårige tillatelser til bruk av luftfartøy og terrenggående
barmarkskjøretøy til reindrift med utgangspunkt i reinbeitedistriktets bruksregler og
distriktsplan i henhold til reindriftsloven.
§ 9 Generelle unntak for bestemte virksomheter
Bestemmelsene i §§ 7 og 8 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 bestemt
av forvaltningsmyndigheten for landskapsvernområdet. Unntaket gjelder ikke
øvingskjøring.
§ 10 Forurensning, støy og bruk av droner og lignende
Forurensning og forsøpling er forbudt, samt utendørs lagring av materialer, gjerder
og liknende som ikke faller inn under § 3 annet ledd bokstav e.
All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.
Bruk av droner, motorisert modellfly, modellbåt og liknende er forbudt.
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) bruk av sand og liknende til snøsmelting
b) bruk av droner.
§ 11 Generell dispensasjonsbestemmelse
Det kan gis dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 når vilkårene i
bestemmelsen er oppfylt.
§ 12 Forvaltningsplan
Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning,
skjøtsel, tilrettelegging og informasjon. Forvaltningsplanen skal godkjennes av
Miljødirektoratet.
§ 13 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten kan iverksette skjøtsel etter naturmangfoldloven § 47.
§ 14 Forvaltningsmyndighet
Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 15 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 8. september 1989
nr. 894 om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde, Beiarn, Saltdal og Bodø
kommuner, Nordland.

Vedlegg 5
Forskrift om vern av Dypen naturreservat i Saltdal kommune i Nordland fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. oktober 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37, § 62 og § 77. Fremmet av
Klima- og miljødepartementet.
§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å bevare et område som inneholder en bestemt type
natur i form av en relativt lite påvirket forekomst av furuskog med dens typiske planteog dyreliv, og som har betydelige forekomster av tørrgadd og læger.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle disse. Naturreservatet anses som velegnet til å øke sin verneverdi gjennom
fri utvikling, blant annet ved at mengden gammel furu og død ved øker.
§ 2 Geografisk avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr i Saltdal kommune.: 73/1, 74/1 og 75/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6.8 km2. Grensene for naturreservatet går fram
av vedlagte kart datert Klima- og miljødepartementet oktober 2020. Grensene for
naturreservatet skal merkes i terrenget i det omfang Miljødirektoratet bestemmer.
Koordinater for knekkpunktene skal måles i terrenget eller fra kart.
§ 3 Virksomhet og tiltak
Det er forbudt å iverksette virksomhet og tiltak som kan endre naturmiljøet. Som
virksomhet og tiltak som kan endre naturmiljøet er oppføring av bygninger, anlegg og
faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker eller liknende innretning,
fremføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av
masse, utføring av kloakk eller annen forurensning, forsøpling, henleggelse av avfall,
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen av tiltak er
ikke uttømmende.
Det er likevel tillatt med:
a) vedlikehold av eksisterende bygninger, innretninger og anlegg som er i bruk på
fredningstidspunktet. Som vedlikehold anses nødvendige tiltak for å opprettholde
nåværende eller tidligere standard. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller
utvidelse
b) oppføring av nødvendige, midlertidige gjerder for bruk i reindriften
c) lagring av stolper, netting og duk i forbindelse med gjerding i reindrift
d) drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på
eksisterende energi- og kraftanlegg
e) oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivået og
økning av linjetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i
verneformålet nevneverdig.
§ 4 Vegetasjon

Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse.
Det er forbudt å fjerne planter, sopp og lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Bålbrenning er forbudt, med unntak av bålbrenning med medbrakt brensel på
snødekt mark og bålbrenning på faste, merkede bålplasser med medbrakt eller utplasser
brensel.
Det er likevel tillat med:
a) sanking av bær og matsopp
b) beiting.
§ 5 Dyreliv
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
vesentlig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Det er likevel tillatt med:
a) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende regelverk
b) lisensfelling, skadefelling og uttak av store rovdyr i samsvar med gjeldende
regelverk
§ 6 Ferdsel og aktiviteter
I naturreservatet må alle ferdes varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og
kulturminner.
Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer
kan bare skje med tillatelse etter fra forvaltningsmyndigheten.
Mindre arrangementer som ikke forringer verneverdiene er tillatt uten søknad.
Sykling er bare tillatt på veier, stier og kjørespor.
Bruk av hest og kjerre og ridning er forbudt.
Miljødirektoratet kan for å ivareta verneverdiene angitt i verneformålet ved forskrift
forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
§ 7 Motorferdsel
Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med
luftfartøy.
Det er likevel tillatt med:
a) motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
b) nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på
eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten
c) bruk av el-sykkel på veier og i kjørespor
d) landing og start med Forsvarets luftfartøy
e) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget

f) motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe og tamrein i medhold av lov
om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det
skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
§ 8 Generelle unntak for bestemte virksomheter
Bestemmelsene i §§ 6 og 7 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsynsvirksomhet, samt
gjennomføringen av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av
forvaltningsmyndigheten for naturreservatet. Unntaket gjelder ikke øvelsesvirksomhet.
§ 9 Tiltak forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i §§ 3 annet ledd
bokstav a og 5 annet ledd bokstav a
b) oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting og nødvendig motorferdsel i den
forbindelse
c) nødvendig motorferdsel i forbindelse med grunneiernes og reindriftens
næringsutøvelse
d) nødvendig motorferdsel på snødekt mark for transport av ved, materialer og utstyr
til eksisterende hytter i området
e) skjøtsel og hogst av plantede trær og etablerte plantefelt, og nødvendig
motorferdsel
på vinterføre i den forbindelse
f) merking og vedlikehold av turstier i området
g) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner og nødvendig motorferdsel
i den forbindelse
h) etablering av raste- og bålplasser ved eksisterende ferdselsårer
i) begrenset rydding av lauvskog i reindriftas flyttleier, slik disse er fastlagt i
reindriftas arealbrukskart
j) tiltak og nødvendig motorferdsel i forbindelse med forvaltning av arter
k) oppgradering av eksisterende energi- og kraftanlegg som ikke faller inn under § 3
l) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende
energi- og kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger
m) utsetting av saltstein i forbindelse med beiting og nødvendig motorferdsel i den
forbindelse
n) nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppsetting gjerder etter § 3 andre ledd
bokstav b.
§ 10 Generell dispensasjonsbestemmelse
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon etter naturmangfoldloven
§ 48 når vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.
§ 11 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og
skjøtsel
§ 12 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten kan iverksette skjøtsel etter naturmangfoldloven § 47.
§ 13 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 21. desember
2000 nr. 1506 om fredning av Dypen naturreservat, Saltdal kommune, Nordland.

Vedlegg 6
Forskrift om vern av Semska-Stødi naturreservat, Saltdal kommune i Nordland
fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. oktober 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37, § 62 og § 77. Fremmet av
Klima- og miljødepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å bevare
a) et våtmarksområde som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er
leveområde for en rekke arter
b) et område som utgjør en spesiell geologisk forekomst i form av et særegent
landskap av glasiale løsmasseavsetninger
c) et referanseområde for å følge utviklingen i naturen.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene best mulig i sin naturgitte tilstand.
§ 2 Geografisk avgrensning
Naturreservatet berører gnr./bnr. 74/1 i Saltdal kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 13 km2. Grensene for naturreservatet
fremgår av vedlagt kart datert Klima- og miljødepartementet oktober 2020. Grensene for
naturreservatet skal merkes i terrenget i det omfang Miljødirektoratet bestemmer.
Koordinater for knekkpunktene skal måles i terrenget eller fra kart.
§ 3 Virksomhet og tiltak
Det er forbudt å iverksette virksomhet og tiltak som kan endre naturmiljøet. Som
virksomhet og tiltak som kan endre naturmiljøet ansens oppføring av bygninger, anlegg,
gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker eller lignende innretninger, opplag av båter, framføring av luftledninger,
jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging,
uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller annen forurensning,
forsøpling, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Det er tillatt med vedlikehold av veier, bygninger og andre anlegg og innretninger.
Som vedlikehold anses nødvendige tiltak for å opprettholde nåværende eller tidligere
standard. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
§ 4 Vegetasjon
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse.
Det er forbudt å fjerne planter, sopp og lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt
Det er likevel tillatt med:
a) sanking av bær og matsopp
b) beiting.

§ 5 Dyreliv
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
vesentlig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Det er likevel tillatt med:
a) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk
b) lisensfelling, skadefelling og uttak av store rovdyr i samsvar med gjeldende
lovverk.
Miljødirektoratet kan for å ivareta verneverdiene angitt i verneformålet eller ved
behov for referanseområder der vanlig jakt ikke forekommer, bestemme at dyrelivet i
hele eller bestemte soner av naturreservatet skal være totalfredet. Miljødirektoratet kan
på samme måte unnta enkelte arter for vanlig jakt.
§ 6 Ferdsel og aktiviteter
I naturreservatet må alle ferdes varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og
kulturminner.
Bruk av naturreservatet til større arrangementer kan bare skje med tillatelse fra
forvaltningsmyndigheten.
Sykling er bare tillatt på veier, stier og kjørespor.
Bruk av droner, motordrevne modellfly og modellbåter og liknende er forbudt.
Bruk av hest er tillatt for uttransport av felt storvilt og for uttransport av og tilsyn med
bufe. Mindre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i verneformålet er
tillatt uten søknad.
§ 7 Motorferdsel
Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med
luftfartøy.
Det er likevel tillatt med:
a) nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe.
Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding
til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget
d) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av
reindrift. Leiekjører for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig
dokumentasjon for avtale fra oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig
d) bruk av el-sykkel på veier og i kjørespor.
§ 8 Generelle unntak for bestemte virksomheter
Bestemmelsene i §§ 6 og 7 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er
bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
§ 9 Tiltak forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner, samt motorferdsel til dette
formål
b) tiltak i forbindelse med forvaltning av arter og motorferdsel til dette formål
c) merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle
ferdselsveier
d) nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd
e) utsetting av saltsteiner i forbindelse med beiting og nødvendig motorferdsel i den
forbindelse.
§ 10 Generell dispensasjonsbestemmelse
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon etter naturmangfoldloven
§ 48 når vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.
§ 11 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og
skjøtsel av naturreservatet.
§ 12 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten kan iverksette skjøtsel etter naturmangfoldloven § 47.
§ 13 Forvaltningsmyndighet
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 14 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 20. august 1976 nr.
12 om fredning av Semska-Stødi naturreservat, Saltdal kommune, Nordland.

Vedlegg 7
Forskrift om vern av Blakkådalen naturreservat, Rana kommune i Nordland fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. oktober 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37, § 62 og § 77. Fremmet av
Klima- og miljødepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å bevare et område som har særskilt naturvitenskapelig
verdi som et helhetlig dalføre med et spesielt barskogområde med to granforekomster
som er blant de nordligste i Europa, samt furuskog av urskogkarakter. Videre skal vernet
sikre viktige referanseområder for dokumentasjon av endringer i skoggrensen og
treslagssammensetting som følge av klimaendringer.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand.
§ 2 Geografisk avgrensing
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr:
147/18, 147/21, 147/22, 103/1, 104/1 og 104/2 i Rana kommune. Naturreservatet dekker
et totalareal på 22,3 km2.
Grensene for naturreservatet går fram av vedlagte kart datert Klima- og
miljødepartementet oktober 2020. Grensene for naturreservatet skal merkes i terrenget i
det omfang Miljødirektoratet bestemmer. Koordinater for knekkpunktene skal måles i
terrenget eller fra kart.
§ 3 Virksomhet og tiltak
Det er forbudt å iverksette virksomhet og tiltak som kan endre naturmiljøet. Som
virksomhet og tiltak som kan endre naturmiljøet anses oppføring av bygninger, anlegg,
gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker eller liknende innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler,
kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak,
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller annen forurensning, forsøpling,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
Det er likevel tillatt med:
a) vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger. Som vedlikehold
anses nødvendige tiltak for å opprettholde nåværende eller tidligere standard.
Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
b) drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og
kraftanlegg
c) oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og
økning av linjetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i
verneformålet nevneverdig
d) oppsetting av midlertidige gjerder i landbruket og reindrifta som skal stå en
sesong
e) lagring av stolper, netting og duk i forbindelse med gjerding i jordbruk eller
reindrift.

§ 4 Vegetasjon
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse.
Det er forbudt å fjerne planter, sopp og lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Det er likevel tillatt med:
a) sanking av bær og matsopp
b) beiting
c) uttak av bjørk til ved til Skogstua i Blakkådalen og til vedlikehold og reparasjon
av dragstol over Blakkåga.
§ 5 Dyrelivet
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
vesentlig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
Det er likevel tillatt med:
a) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk
b) lisensfelling, skadefelling og uttak av store rovdyr i samsvar med gjeldende
lovverk.
§ 6 Ferdsel og aktivitet
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
Bruk av naturreservatet til større arrangementer kan tillates etter søknad dersom det
ikke er i strid med verneformålet. Mindre arrangementer som ikke forringer
verneverdiene er tillatt uten søknad.
Sykling er bare tillatt på veier, stier og kjørespor.
Bruk av hest og kjerre, samt ridning er forbudt utenom traséer godkjent for slik bruk
i forvaltningsplan.
§ 7 Motorferdsel
Motorferdsel til lands, til vanns og i lufta under 300 meter fra bakken er forbudt.
Det er likevel tillatt med:
a) nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe og
tamrein. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis
melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring
b) nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten
c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med helikopter eller lett beltekjøretøy
som ikke setter varige spor i terrenget
d) militær lavtflyging under 300 meter
e) landing og start med Forsvarets luftfartøy
f) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av
reindrift Leiekjører for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig
dokumentasjon for avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig
g) bruk av el-sykkel på veier og i kjørespor.

§ 8 Generelle unntak for bestemte virksomheter
Bestemmelsene i §§ 6 og 7 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er
bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
§ 9 Tiltak forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 3 c
b) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering og
fornyelse av kraftanlegg
c) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner
d) tiltak og nødvendig motorferdsel i forbindelse med forvaltning av arter
e) øvingskjøring for formål nevnt i § 8
f) avgrensete tiltak i reservatet for å hindre større skader på omkringliggende skog
g) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade
h) rivning av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med
samme størrelse og for samme bruk
i) bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift
j) utsetting av saltsteiner i forbindelse med beiting og nødvendig motorferdsel i den
forbindelse
k) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak etter § 3 annet ledd bokstav a og
d og § 9 d, g og h.
§ 10 Generell dispensasjonsbestemmelse
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon etter naturmangfoldloven
§ 48 når vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.
§ 11 Forvaltningsplan
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og
skjøtsel av naturreservatet.
§ 12 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten kan iverksette skjøtsel etter naturmangfoldloven § 47.
§ 13 Forvaltningsmyndighet
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 14 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. desember 1992
nr. 931 om vern av Blakkådalen naturreservat, Rana kommune, Nordland fylke.

Vedlegg 8
Forskrift om vern av Fisktjønna naturreservat i Rana kommune, Nordland fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. oktober 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37, § 62 og § 77. Fremmet av
Klima- og miljødepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med vernet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i
form av et urskogspreget område med grov kalkgranskog, usedvanlig rik flora og en
rekke karstforekomster, grotter, underjordiske elver og marmorslott.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand.
§ 2 Geografisk avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 121/1, 122/1, 123/2 og 123/3 i Rana
kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på 2,7 km2. Grensene for naturreservatet går
fram av vedlagte kart datert Klima- og miljødepartementet oktober 2020. Grensene for
reservatet skal merkes i terrenget i det omfang Miljødirektoratet bestemmer. Koordinater
for knekkpunktene skal måles i terrenget eller fra kart.
§ 3 Virksomhet og tiltak
Det er forbudt å iverksette tiltak som kan endre naturmiljøet. Som virksomhet og
tiltak som kan endre naturmiljøet ansens oppføring av bygninger, anlegg og faste
innretninger, hensetting av campingvogner, brakker eller liknende innretninger,
framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak,
oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging,
utføring av kloakk eller annen forurensning, forsøpling, henleggelse av avfall, gjødsling,
kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen av tiltak er ikke
uttømmende.
Det er tillatt med vedlikehold av eksisterende bygninger, innretninger og anlegg som
er i bruk på vernetidspunktet. Som vedlikehold anses nødvendige tiltak for å opprettholde
nåværende eller tidligere standard. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
§ 4 Vegetasjon
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse.
Det er forbudt å fjerne planter, sopp og lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
Det er likevel tillatt med:
a) sanking av bær og sopp
b) beiting.
Miljødirektoratet kan, for å ivareta verneverdiene angitt i verneformålet, fastsette
bestemmelser om regulering av beitetrykket.

§ 5 Dyreliv
Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade,
ødeleggelse og vesentlig forstyrrelser. Utsetting av dyr er forbudt.
Det er likevel tillatt med:
a) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende regelverk
b) lisensfelling, skadefelling og utta av store rovdyr i samsvar med gjeldende
regelverk.
§ 6 Ferdsel og aktiviteter
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
Bruk av naturreservatet til arrangementer kan tillates etter søknad dersom det ikke er
i strid med verneformålet. Mindre arrangementer som ikke forringer verneverdiene er
tillatt uten søknad.
Sykling er bare tillatt på veier, stier og kjørespor.
Bruk av hest og kjerre, samt ridning er forbudt utenom traséer godkjent for slik bruk
i forvaltningsplan.
Bruk av droner, motordrevne modellfly og modellbåter og liknende er forbudt.
§ 7 Motorferdsel
Motorferdsel på land, i vann og i luft under 300 meters høyde er forbudt.
Det er likevel tillatt med:
a) militær lavtflyging under 300 meter
b) landing og start med Forsvarets luftfartøy
c) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av
reindrift. Leiekjører for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig
dokumentasjon for
avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig
d) bruk av el-sykkel på veier og i kjørespor
e) motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe og tamrein i medhold av lov
om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det
skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
§ 8 Generelle unntak for bestemte virksomheter
Bestemmelsene i §§ 6 og 7 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av
forvaltningsmyndigheten for naturreservatet.
Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
§ 9 Tiltak forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a) avgrensede tiltak i reservatet for å hindre større skader på omkringliggende skog
b) nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnt i § 4
c) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr
til hytter i Glomdalen
d) bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift

e) tiltak og nødvendig motorferdsel i forbindelse med forvaltning av arter
f) nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter nevnte i § 3 andre ledd.
Det kan det gis flerårige tillatelser til bruk av terrenggående barmarkskjøretøy til
reindrift i henhold til reinbeitedistriktets bruksregler og distriktsplan i henhold til
reindriftsloven.
§ 10 Generell dispensasjonsbestemmelse
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon etter naturmangfoldloven
§ 48 når vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.
§ 11 Forvaltningsplan
Det bør utarbeide forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og
skjøtsel av naturreservatet. gjennomføring av skjøtselstiltakene.
§ 12 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten kan iverksette skjøtsel etter naturmangfoldloven § 47.
§ 13 Forvaltningsmyndighet
Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 14 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. desember 1992
nr. 932 om vern av Fisktjørna naturreservat, Rana kommune, Nordland.

