
Vedlegg 1 
 
Forskrift om vern av Regnåsen og Hisåsen naturreservat, Trysil kommune, Hedmark  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med mye variasjon i 
barskog- og myrtyper med store arealer gammel furuskog med innslag av urskogselementer. 
Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det finnes en rekke sårbare og sjeldne 
arter knyttet til gammelskog og død ved.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Trysil kommune: 72/61.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 15 693 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Trysil kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3. (vernebestemmelser)   

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  
 
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  
a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk.  
d) Beiting.  
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk.  



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

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

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

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

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

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
d) Utsetting av saltstein.  
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 7 b og d.  

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 2 

Forskrift om vern av Granbekken og Drevja naturreservat, Trysil kommune, Hedmark  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med mye variasjon i 
barskogtyper med elvenær skog og høyereliggende barblandingsskog, med innslag av rikere 
sumpskogtyper og kildehorisonter. Området representerer en for landsdelen typisk elvenær 
skogsnatur, og har særskilt verdi ved forekomst av sumpskoger og kildehorisonter.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Trysil kommune: 9/662.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 7039 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Trysil kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3. (vernebestemmelser)   

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  
 
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  
a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk.  
d) Beiting.  
e) Bålbrenning med tørrkvist fra baken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.  
f) Vedlikehold av Storfallkoia med tilhørende uthus, i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet.  
g) Vedlikehold av klopp over Granbekken.  
h) Vedlikehold av sti og skogsbilveg avmerket på vernekartet i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet.  
 
§ 5. (regulering av ferdsel)   

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



a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på veger og stier avmerket 

på vernekartet. 
 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

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

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

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

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
d) Nødvendig motorferdsel på skogsbilveg i forbindelse med bruk og vedlikehold av 

Storfallkoia, samt i forbindelse med vedlikehold av skogsbilveg som beskrevet i § 4 h). 
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
d) Utsetting av saltstein.  
e) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.  
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 7 b, d og e.  

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

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

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

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

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften.  

 
§ 12. (ikrafttredelse)   

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 3 

Forskrift om vern av Buberget naturreservat, Våler kommune, Hedmark  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et naturområde med dominans av gammel 
granskog, med innslag av myr og tjern og som har stor betydning for biologisk mangfold ved at det 
er leveområde for sjeldne og sårbare sopp- og lavarter.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Våler kommune: 86/1.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1827 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Våler kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3. Vernebestemmelser  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  
 
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  
a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk.  
d) Beiting.  
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk.  
 
§ 5. Regulering av ferdsel  

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

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 



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

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
 
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
d) Utsetting av saltstein.  
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 7 b og d.  

 
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser  

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks.  

  



Vedlegg 4 

Forskrift om vern av Hemberget naturreservat, Våler kommune, Hedmark  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål)   

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort skog- og myrområde gammel granskog og 
innslag av rik lauvskog. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er 
leveområde for sjeldne og sårbare sopp- og lavarter.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Våler kommune: 86/1.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6403 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Våler kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  
 
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  
a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk.  
d) Beiting.  
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk.  
f) Rydding, merking og vedlikehold av Finnskogleden med tilførselsstier, avmerket på 

vernekartet.  
 
§ 5. (regulering av ferdsel)   

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

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt for Finnskogleden med 

tilførselsstier som avmerket på vernekartet.  
 



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

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
d) Utsetting av saltstein.  
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 7 b og d.  

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 5 

Forskrift om vern av Skarvberget og Tallåsen naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med mye variasjon i 
barskogtyper og store arealer furuskog med urørt preg, med innslag av gammel bærlyngfuruskog, 
rike kildesig og rikmyrer. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er 
leveområde for rekke naturskogarter og kalktilknyttede arter.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rendalen kommune: 4/9.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2789 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen kommune, hos Fylkesmannen i 
Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  
 
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  
a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk.  
d) Beiting.  
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk.  
 
§ 5. (regulering av ferdsel)  

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



 
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.  

 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

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

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

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

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
d) Utsetting av saltstein.  
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 7 b og d.  

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks.  

  



Vedlegg 6 

Forskrift om vern av Valsjøberget og Andråsberget naturreservat, Rendalen kommune, 
Hedmark  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål)   

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med stor variasjon i 
barskogtyper, særlig forekomstene av gammel og urskogpreget furuskog, med innslag av 
kalkfuruskog, lågurtgranskog og høgstaudegranskog. Området har stor betydning for biologisk 
mangfold ved at det finnes en rekke arter knyttet til gamle furuskoger, gammel lavereliggende 
granskog, samt sørbergsarter.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rendalen kommune: 4/9, 4/25.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 15 818 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen kommune, hos Fylkesmannen i 
Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3. (vernebestemmelser)   

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  
 
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  
a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk.  
d) Beiting.  
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk.  
f) Nødvendig vedlikehold av gapahuk ved Sekertjønna.  

 
§ 5. (regulering av ferdsel)   

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

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



b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på veger og stier avmerket 
på vernekartet.   

 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

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

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

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

c) Preparering av skiløyper med prepareringsmaskin og snøskuter, langs traseer inntegnet på 
vernekartet.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
d) Utsetting av saltstein.  
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 f, og § 7 b og d.  
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tilsyn og avfallshåndtering ved gapahuk ved 

Sekertjønna.  
 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 7 

Forskrift om vern av Tøråsen naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med stor variasjon i 
barskogtyper og forekomster av gammel og urskogpreget skog, med innslag av rikmyrer, rik 
sumpgranskog og høgstaudegranskog. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at 
det er leveområde for en rekke sjeldne og sårbare sopp- og lavarter.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 9/1, 11/5.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 8373 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Stor-Elvdal kommune, hos Fylkesmannen i 
Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  
 
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  
a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk.  
d) Beiting.  
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

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

kraftanlegg.  
g) Oppgradering og fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivå og 

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

h) Vedlikehold av vegen som er avmerket på vernekartet i henhold til standard på 
vernetidspunktet.  
 

§ 5. (regulering av ferdsel)   



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

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på vegen som er avmerket 

på vernekartet.  
 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

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

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

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

c) 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.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med bruk og vedlikehold av vegen som er avmerket 

på vernekartet.     
 

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

a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
d) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.  
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 

kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.  
f) Utsetting av saltstein.  
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 7 b og f.  

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks.  



Vedlegg 8 

Forskrift om vern av Gråkletten naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål)   

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og sammenhengende naturskogområde 
dominert av ulike typer granskog. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er 
leveområde for en rekke sårbare og sjeldne sopp- og lavarter.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 9/1, 10/5.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4955 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Stor-Elvdal kommune, hos Fylkesmannen i 
Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3. (vernebestemmelser)   

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  
 
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  
a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk.  
d) Beiting.  
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

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

kraftanlegg.  
g) Oppgradering og fornyelse av eksisterende kraftledning 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:  

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



b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.   
 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

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

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

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

c) 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.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
d) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.  
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 

kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.  
f) Utsetting av saltstein.  
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 7 b og f.  

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

 



Vedlegg 9 

Forskrift om vern av Eldåa naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet.  
 
§ 1. Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med bestemt type natur i form av ei 
bekkekløft og ulike typer gammel barskog, som også har særskilt betydning for biologisk mangfold 
ved at det er leveområde for kravfulle og sjeldne plante- og sopparter.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.  
 
§ 2. Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 11/1, 11/2, 11/3 og 11/5.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2024 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Stor-Elvdal kommune, hos Fylkesmannen i 
Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3. Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  
 
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  
a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk.  
d) Beiting.  
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk.  
f) Vedlikehold av vegen til nordre Messeltseter, i henhold til standard på vernetidspunktet.  
g) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og 

kraftanlegg.  
h) Oppgradering og fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivå og 

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

i) Rydding av Gamle Messeltsetervegen som er avmerket på vernekartet 
 



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

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på veien til Nordre 

Messeltseter og på Gamle Messeltsetervegen. 
 
§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

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

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

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

c) 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.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
e) Motorferdsel på vegen til nordre Messeltseter.  

 
§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.  
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 

kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.  
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk og nødvendig motorferdsel for å utføre 

slike tiltak.  
f) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.  
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av 

kulturminner.  
 
§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser  

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

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

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

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften.  
 



§ 12. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 11. desember 2015 nr. 

1506 om vern av Eldåa naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark.  

  



  



Vedlegg 10 

Forskrift om vern av Stiksåsen naturreservat, Rakkestad kommune, Østfold  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017  med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 

§ 1. (formål) 
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med 

blåbær-granskog og furuskog. Området representerer en spesiell naturtype med fattige til middels 
rike skogtyper i lavereliggende trakter ved marin grense i Sørøst-Norges grunnfjellsstrøk, med 
tilhørende flora og fauna. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at skogen er 
relativt gammel.  

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

 
§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Rakkestad kommune: 166/3, 166/4, 178/3. 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 1414 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Rakkestad kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, 
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 
§ 3. (vernebestemmelser) 

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

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

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

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 
 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 
a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Utsetting av saltsteiner. 
d) Beiting. 
e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.   
f) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken og medbrakt ved og som ikke påfører fjelloverflater 

skade, i samsvar med gjeldende lovverk. 
g) Vedlikehold og merking av sti til Stiksåsen, avmerket på vernekartet, samt vedlikehold av 

utsiktstårn på Stiksåsen. 
 

§ 5. (regulering av ferdsel) 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 



b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på stier avmerket på 
vernekartet.   

 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

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

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 
d) Oppsetting av gjerder for beiting. 
e) Skjøtsel og vedlikehold av en eldre traktorveg- og hesteveitrasè sør i området.  
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak etter § 4 c og § 7 b, d og e.  

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 
 
 
  



Vedlegg 11 

Forskrift om vern av Regimentsmyra naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 
 
§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, med 
variert edelløvskog og eik, samt gran- og furuskog, med tilhørende flora og fauna. Området 
representerer en spesiell naturtype i lavereliggende strøk under marin grense i Sørøst-Norge. 
Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved en stor variasjon av skogtyper som gir 
grunnlag for et rikt artsmangfold.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Fredrikstad kommune: 303/1302, 603/6, 669/1. 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 198 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Fredrikstad kommune, hos Fylkesmannen i 
Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3. (vernebestemmelser)                             

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.          
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 
e) Bålbrenning er forbudt, men bruk av eksisterende grillplass er tiltatt. 
f) Beiting er forbudt. 

 
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 
a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Vedlikehold av eksisterende anlegg, herunder stier, turveier og lysløype, i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 
e) Bruk av området til turorientering inkludert utsetting av poster, samt terrengløp og skirenn 

på eksisterende turveier og stier.  
 
§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

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



b) Bruk av sykkel samt riding er forbudt, unntatt på turveier og stier avmerket på 
vernekartet. 

c) Sykkelritt og hesteritt er tillatt på eksisterende turveier. 
 
§ 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:   
a) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget. 
b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av eksisterende turveier og 

lysløypetrasé, samt for oppkjøring av lysløype i eksisterende trasé.  
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  
b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 
c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 b.                
d) Anlegg av nye, og utvidelse av eksisterende stier, som ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. 
e) Anlegg av grillplass. 

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks.   



Vedlegg 12 
Forskrift om vern av Storås og Spirås naturreservat, Sandefjord kommune, Vestfold  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima – 
og miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et relativt stort løv- og barskogområde i lavlandet. 
Området representerer en bestemt type natur i form av raske vekslinger i topografi og 
vegetasjonstyper, og har en variert og stedvis rik treslagsblanding med forekomster av rik og 
gammel bøkeskog samt truede og sjeldne arter.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Sandefjord kommune: 285/2, 285/4, 285/5, 
285/7, 287/2,10, 292/1,6, 292/10.  

Naturreservatet dekker et areal på ca. 853 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Sandefjord kommune, hos Fylkesmannen i 
Vestfold, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 
 
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 
a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Utsetting av saltsteiner til vilt og beitedyr.  
c) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  
e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
f) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.  
g) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk.   
h) Vedlikehold av eksisterende bygninger, traktorveier, stier og andre anlegg og innretninger, 

i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 
 
§ 5. (regulering av ferdsel)   

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

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



b) Bruk av sykkel, hest og ridning er forbudt, unntatt på eksisterende traktorveier og stier 
avmerket på vernekartet. 

  
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

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

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

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

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 
a) Avgrenset bruk av naturreservatet til aktiviteter nevnt i § 3 d. 
b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  
c) Beiting og oppsetting av gjerder for beiting.  
d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
e) Merking av traktorveier og stier. 
f) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av   

forvaltningsmyndigheten. 
g) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til hytte på gnr/bnr. 

292/13. 
h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 b og h og § 7 c og d. 

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks.  
  



Vedlegg 13 
 
Forskrift om vern av Dåsvassdalen naturreservat, Evje og Hornnes kommune, Aust -Agder  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med bestemt type natur i form av 
særegne bratte og nordøstvendte lier med åpen og engpreget lauvskog. Liene har innslag av gamle 
edelløvtrær og en stor, intakt forekomst av barlind med til dels svært gamle og meget grove 
barlindtrær i Svarteberglia. Naturreservatet har også meget store forekomster av 
lungeneversamfunn på spisslønn, alm og grov osp.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Evje og Hornnes kommune: 8/1, 8/8, 9/11, 9/14, 
9/15, 9/24. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 3017 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Evje og Hornnes kommune, hos Fylkesmannen i 
Aust- og Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3. (vernebestemmelser) 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 
e) Bålbrenning er forbudt.  

 
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 
a) Sanking av bær og matsopp.  
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  
d) Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 
e) Merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper, bruer og skilt i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 
f) Bålbrenning med tørrkvist som ligger på bakken eller medbrakt ved, i samsvar med 

gjeldende lovverk. 
g) Beiting.  
h) Vedlikehold av eksisterende traktorvei og traktorsleper avmerket på vernekartet, med 

standard som på vernetidspunktet.  
i) Utsetting av saltstein. 



j) Bruk av drone for oppsyn med beitedyr etter gjeldende lovverk. 
 
§ 5. (regulering av ferdsel)  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt, unntatt på eksisterende traktorvei og 

traktorsleper avmerket på vernekartet. 
 

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

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
d) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med ATV på traktorveier vist på kartet. 

 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 
a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
d) Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det 

ikke er i strid med formålet med vernet.  
e) Oppsetting av gjerder for beiting. 
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d og h og § 7 b og g. 
g) Nødvendig transport av materialer på traktorslepe vist på vernekartet, i forbindelse med 

bygging av bu bakenfor verneområdet. 
h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med gjerding og utsetting av saltstein. Kjøretøy som 

benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten.  
 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  
 
§ 9. (skjøtsel) 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan foreta tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  
 
§ 10. (forvaltningsplan) 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 
 
§ 11. (forvaltningsmyndighet) 
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
 
§ 12. (ikrafttredelse) 
Denne forskriften trer i kraft straks.  



Vedlegg 14 
 
Forskrift om vern av Birkelid naturreservat, Songdalen kommune, Vest-Agder  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med bestemt type natur i form av et 
sammenhengende, relativt urørt skogområde med rik edelløvskog av alm-lindeskog og lågurt-
eikeskogutforming. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er stor 
treslagsvariasjonen og et stort artsmangfold.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Songdalen kommune: 77/8, 77/1. 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 634 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Songdalen kommune, hos Fylkesmannen i Aust- og 
Vest- Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 
 
§ 3. (vernebestemmelser) 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 
 
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 
a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper, klatreruter, bruer og skilt. 
f) Utsetting av saltstein. 
g) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 
 
§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

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



b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt, unntatt på eksisterende veier eller 
traseer godkjent i forvaltningsplan.  
  

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

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 
a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
d) Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det 

ikke er i strid med formålet med vernet.  
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d og e, og § 7 a og b. 
f) Beiting. 
g) Etablering av nye klatreruter i tilknytning til eksisterende klatrefelt i sørøst. 

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 15 
 
Forskrift om endring av forskrift om Fjellstulfjellet naturreservat, Notodden kommune, 
Telemark og Kongsberg kommune, Buskerud 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet.  
      I  

I forskrift 25. november 2016 nr. 1383 om vern av Fjellstulfjellet naturreservat, Notodden 
kommune, Telemark og Kongsberg kommune, Buskerud, gjøres følgende endringer:  
 
§ 2. skal lyde:  
 
§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Notodden kommune: 41/1, 41/2, 42/41, 94/1. 
Kongsberg kommune: 116/1,136/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 12 323 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Notodden og Kongsberg kommuner, hos 
Fylkesmannen i Telemark og Fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og 
miljødepartementet. 
 
 
§ 4. skal lyde:  
 
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 
a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Beiting. 
e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 
f) Vedlikehold av hytte ved Bjønntjønn i henhold til tilstand på vernetidspunktet, samt 

rydding i en ryddesone på inntil 2 dekar rundt hytta. 
g) Vedlikehold av enkle traktorsleper avmerket på vernekartet, i samsvar med tilstand på 

vernetidspunktet. 
h) Utsetting av saltsteiner. 
i) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 
j) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 
k) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier avmerket på vernekartet. 
l) Forsvarets øving med inntil et kompani til fots og på ski innenfor skyte- og øvingsfelt 

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

vegetasjonsrydding i grensegata for skyte- og øvingsfeltet. 
 
 
§ 6. skal lyde:  
 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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



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

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

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
d) Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt elg og hjort på traktorsleper avmerket på 

vernekartet. 
e) Forsvarets motorferdsel på frossen eller snødekt mark med beltevogn og snøscooter 

innenfor skyte- og øvingsfelt avmerket på vernekartet. 
 
 

II  
Denne forskriften trer i kraft straks.  
 
 
  



Vedlegg 16  
Forskrift om endring av forskrift om Simaklubben naturreservat, Hemnes kommune, 
Nordland 
 
 Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet.  
 
      I  
 
I forskrift 25. februar 2011 nr. 232 om fredning av Simaklubben naturreservat, Hemnes kommune, 
Nordland gjøres følgende endringer:  
 
§ 1. skal lyde:  
 
§ 1. Avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 126/1, 126/2, 126/3 og 129/1 i Hemnes 
kommune.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 3418 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Hemnes kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, 
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som 
lages etter grensemerking.  
 
§ 4. skal lyde:  
 
§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene 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. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.  
5. Beiting.  
6. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. Felling av tørr gran og furu er forbudt.  
7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet.  
8. Rydding, vedlikehold og merking av eksisterende sti fra Rundmoen og opp mot 

Simafjellet.  
9. Reindriftas oppsetting av midlertidig gjerde ved FV 806.  
10. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/tradisjonell samisk husflid og samiske bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke 
for skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske 
rødlista. 

 
 

II 
Denne forskriften trer i kraft straks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



Vedlegg 17 
 
Forskrift om vern av Lille Sølensjø naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning 
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av spesielle landskapsformer, våtmarksområder med et rikt fugleliv og gammel gran- og furuskog 
som har særskilt betydning for biologisk mangfold. Naturreservatet er levested for sjeldne og sårbare 
sopp- og plantearter og er tilholdssted for sjeldne og truede dyrearter. 
 
§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rendalen kommune: 58/4, 58/6, 58/7, 58/9, 58/11, 
58/12, 58/13, 58/45, 61/30, 61/38, 61/41, 61/55, 61/77, 61/78, 61/86, 61/88, 61/89, 61/93, 61/95, 61/138, 
61/177, 61/179, 61/180, 61/181, 61/205 og 65/8. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 34 860 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 
 
§ 3. (vernebestemmelser) 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

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

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Hunder må ikke slippes løs i sone I, jf. 
vernekartet. 

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer og andre større arrangementer er 
forbudt. 

For skogen i sone III som vist på vernekartet gjelder i tillegg følgende bestemmelser: 
a) Skog på myr og vannsyk skogsmark skal stå urørt dersom produksjonen i urørt tilstand 

er mindre enn 0,1 m3 pr. dekar pr. år. 
b) Skog på fastmarksholmer mindre enn 1,0 dekar skal stå urørt. 
c) Skog på fastmarksholmer større enn 1,0 dekar og på fastmark langs reservatets grenser 

skal kunne drives etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. Ved driften skal det 
legges vekt på: 

i. at alt arbeid som tynningshogst, sluttavvirkning inklusive utkjøring, 
skogplanting m.v. blir utført på en slik måte at det er minst mulig skjemmende 
for landskapet og minst mulig forstyrrende for dyrelivet. Det skal vises særlig 
varsomhet ved drift i overgangssonen mellom fastmark og tjern, vassdrag og 
myr. 

ii. at lauvtrevegetasjon blir satt igjen i størst mulig utstrekning. 
iii. at særpregede eller spesielt dekorative trær og trær som har særlig betydning for 

hullrugere blir satt igjen. 



iv. at det ved eventuell skogplanting blir brukt planter av mest mulig stedegen 
proveniens av arter som naturlig forekommer i reservatet. 

 
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

Vernebestemmelsene i § 3 andre ledd er ikke til hinder for: 
a) Sanking av bær og matsopp. 
b) Beiting. 
c) Vedlikehold av Veltsølensjøkoia med utedo og stall, koie og utedo ved Fresatjønna og koie 

og utedo nord for Arasjøen. 
d) Vedlikehold og merking av følgende stier avmerket på vernekartet: Sti fra Haukset-

vollen mot Fiskevollen, sti over Istervadet, sør for Fresatjønna og nord for Arasjøen og 
stier fra Sølenkroken øst for Sølna til Fenåvadet og videre mot vest og mot nord.  

e) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Tradisjonell lavplukking i sone III, jf. vernekartet. 
g) Fangst, fiske og jakt på hjortedyr og store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk i sone I, 

jf. vernekartet. 
h) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk i sone II, jf. vernekartet. 
i) Bruk av hund i forbindelse med tillatt jakt. 
j) Utsetting av saltsteiner. 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på stier avmerket på 

vernekartet. 
 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

b) Uttransport av felt elg og hjort med hest eller lett beltekjøretøy som ikke setter varige 
spor i terrenget. 

c) Bruk av motorbåt mellom Sølenkroken og Store Sølensjø for lotteiere med naust ved 
Sølenkroken og i forbindelse med næringsfiske og nødvendig transport under elgjakt. 

d) Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i regi av Rendal Renselskap for tilsyn med 
rein i henhold til konsesjonsvedtak av 12. desember 2008, og eventuell forlengelse av denne. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
f) Nødvendig motorferdsel på vinterføre og bar fastmark og frossen myrmark etter 1. august, 

ved utøvelse av tillatt skogsdrift i sone III, jf. vernekart.  
 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
c) Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade. 
d) Nødvendig motorferdsel på vinterføre i forbindelse med transport av ved og vedlikehold av 

bygninger nevnt i § 4 c. 
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med gjennomføring av Femundløpet. 
f) Hogst av bjørk og småfuru til brensel i Veltsølensjøkoia og koiene ved Fresatjønna og 

Arasjøen. 
g) Oppsetting og vedlikehold av gjerder for beiting. 
h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 c og j, og § 7 c, f og g.  



 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

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

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

Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for 
gjennomføring av skjøtsel. 
 
§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

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

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18.desember 1981 nr. 4718 om 
fredning for Lille Sølensjø naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark. 
 
 
  



  



Vedlegg 18 
 
Forskrift om vern av Øytjernet naturreservat, Gjøvik og Søndre Land kommuner, Oppland 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62.  Fremmet av Klima- 
og miljødepartementet. 
 
§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et relativt variert skogområde med betydelig 
innslag av gammel naturskog og med rike forekomster av den sjeldne og sårbare lavarten 
huldrestry. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig betydning for 
biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske 
prosesser.  

Naturreservatet representerer fuktige, gamle granskoger i søndre del av Oppland med rike 
forekomster av krevende lavarter inklusive huldrestry, såkalte "huldrestryskoger", samt med 
innslag av sumpskoger og forekomster av sjeldne sopparter knyttet til død ved.  

Det er et mål at de deler av området som har yngre skog, ved fri utvikling skal få samme 
betydning for bevaring av naturmangfoldet som de øvrige deler av verneområdet. 
 
§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Gjøvik kommune: 2/1,2, 225/2, 225/16, 226/3. 
Søndre Land kommune: 25/45, 25/89 
  Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3533 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Gjøvik kommune og Søndre Land kommune, hos 
Fylkesmannen i Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3. (vernebestemmelser) 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 
e) Bålbrenning er forbudt. 

 
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  
a) Beiting. 
b) Sanking av bær og matsopp. 
c) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 
e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 
f) Vedlikehold av eksisterende veger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. Eksisterende skogsbilveg og traktorveger er avmerket på vernekartet. 
g) Merking, rydding og vedlikehold av Tussestien avmerket på vernekartet og tilrettelagt 

turområde på Tusseplassen i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 



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

 
§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på eksisterende veger og 

stier avmerket på vernekartet. 
 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 
a) Motorisert ferdsel på eksisterende skogsbilveg avmerket på vernekartet. 
b) 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.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende 
traktorveger vist på vernekartet. 

d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av 
beitedyr.  

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
f) Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende løypetraseer avmerket 

på vernekartet fram til og med 10. april eller til og med 2. påskedag dersom den faller 
seinere enn 10. april. 

g) Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorveg avmerket på vernekartet, og bruk av 
snøskuter langs samme trasé, for særskilte transportbehov knyttet til gapahuken på 
tilrettelagt turområde på Tusseplassen.    

 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 
a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 
b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 
c) Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 
d) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og skiløyper. 
f) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet 

ikke blir skadelidende. 
g) Opplagring av båt i Køltjennet. 
h) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
i) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
j) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy 

som nevnt i § 6 annet ledd c. 
k) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d, e, g og h.  

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

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



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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 675 om 
fredning for Øytjernet naturreservat, Gjøvik og Søndre Land kommuner, Oppland. 
 
 
 
  



  



Vedlegg 19 

Forskrift om vern av Tjongspollen naturreservat, Bømlo kommune, Hordaland 
 
Fastsett ved kongeleg resolusjon 21. juni 2017 med heimel i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremma av Klima- 
og miljødepartementet. 
 
§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på sjeldan og sårbar natur, i eit større naturprega 
skog - og kystlandskap utan vesentlege inngrep.  

Av særlege kvalitetar nemnast stor naturvariasjon, og førekomst av artar og naturtypar med 
svært avgrensa utbreiing nasjonalt og internasjonalt, herunder regnskogsområde med ei rekkje trua 
lav- og moseartar, og i tillegg purpurlyngfuruskog. Tjongspollen utgjer eit kjerneområde for desse 
naturtypane i Noreg og verda. 

Området har stor naturvitskapleg verdi, både som referanseområde og som studieområde 
innan forsking og undervising.  

Det er eit føremål å bevare verneverdiane i best mogleg tilstand, og at mangfaldet av arter 
og deira livsmiljø skal få utvikle seg mest mogleg naturleg i naturreservatet. 
 
§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Bømlo kommune: 2/1,3,14,21,27,33,44, 
43/1,3,4,5, 61/1,2,3.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på 3185 dekar, og utgjer landareal rundt sjølve 
Sagvatnet og landareal lokalisert på begge sider av Tjongspollen. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart dagsett Klima - og miljødepartementet juni 2017. Dei nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Bømlo kommune, hjå Fylkesmannen i 
Hordaland, i Miljødirektoratet og i Klima – og miljødepartementet.  
 
§ 3. (vernereglar) 

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som er nemnde i føremålet 
med vernet.  
I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:  
a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting og såing av tre og anna vegetasjon er forbode. 

b) Dyreliv på land, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og 
unødig forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje settast i gong tiltak som kan endra naturmiljøet, som for eksempel oppføring 
av bygningar, anlegg, gjerder, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 
campingvogner, brakker eller liknande, framføring av luftleidningar, jordkablar, 
kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
forureiningstilførslar, lagring av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje 
uttømande. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbode. 
e) Det er forbode å brenne bål utanom anviste plassar i reservatet. 

 
§ 4. (generelle unntak frå vernereglane) 

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 
a) Sanking av bær, nøtter og matsopp. 
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk. 
c) Fjerning av treslag som ikkje er stadeigne.  
d) Beiting med beitedyr som har tradisjon i området og som ikkje er til påviseleg skade for det 

biologiske mangfaldet. 



e) Vedlikehald av eksisterande bygningar, medrekna vegar, bruer, brygger, moloar, båtstøer 
og båthus og andre anlegg og innretningar i samsvar med tilstand på vernetidspunktet. 

f) Vedlikehald av eng og beiteområde merka av på vernekart. 
g) Lagring av inntil to båtar per eigedom på eigen grunn ved vatnet Sagvatnet for eigedomane 

gnr/bnr 2/3, 2/14 og 2/27. 
h) Eigarar av gnr/bnr 2/3 og 2/27 har rett til avgrensa sanking av ved til eige bruk i 

Sembastova. Areal for sanking skal kartfestast og gjennomføring definerast i 
forvaltingsplan for området. 

i) Drift og vedlikehald, samt naudsynt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterande energi - 
og kraftanlegg.  

j) Oppgradering eller fornying av eksisterande kraftleidningar for heving av spenningsnivå og 
auking av linetverrsnitt når dette ikkje krev vesentlege fysiske endringar i høve til 
verneføremålet. 

k) Fortøying av småbåt ved fastfortøying, dragfortøying, ankring, og mellombels lagring på 
land.  

l) Uttak av framande, introduserte artar. 
m) Vedlikehald og utskifting av eksisterande fortøyingar. 

 
§ 5. (regulering av ferdsel) 

All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne. 
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 
a) Motorferdsle er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  
b) Utanom eksisterande traktorvegar er bruk av sykkel, hest og kjerre, samt riding 

forbode. 
 

§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel) 
Ferdslereglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt 
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er avgjort av forvaltingsmynde. Unntaket 
gjeld ikkje øvingsverksemd. 

Ferdslereglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:  
a) Naudsynt uttransport av felt hjort med lett beltekøyrety som ikkje set varige spor i 

terrenget. 
b) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar) 

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 
a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d.  
b) Merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar. 
c) Istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel kring kulturminne. 
d) Tiltak i samband med forvalting av vilt. 
e) Oppsetting av gjerde i samband med beiting som omtalt i § 4 d, uttransport av skadde eller 

sjuke beitedyr og utsetjing av saltsteinar. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 
verneområdet i forkant av køyring ved uttransport av skadde eller sjuke beitedyr. 

f) Kontrollert hogst av tre som er til ulempe for bygningar og anlegg.  
g) Etablering av nye kablar og røyrleidningar. 
h) Etablering av landfeste for mindre flytebrygger, fortøyingsplassar for eigarar og 

bruksrettshavarar i naturreservatet. 
i) Naudsynt motorferdsle i samband med aktivitetar nemnt i § 4 c og e, og § 7 c, d, e og h.  

 
§ 8. (generelle dispensasjonsreglar) 

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



§ 9. (skjøtsel) 
Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta avgjer, kan gjennomføre tiltak for 

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

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel. 
  
§ 11. (forvaltingsstyresmakt) 

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsmynde etter denne forskrifta. 
 
§ 12. (iverksetting) 

Denne forskrifta trer i kraft straks. 
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