
Vedlegg 1.    

Forskrift om vern av Skjoralia naturreservat, Surnadal kommune, Møre og Romsdal  
   
Fastsett ved kongeleg resolusjon 11. februar 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremja av Klima- og 
miljødepartementet.    
   
§ 1 Føremål    

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit skogsområde som inneheld trua og sjeldan natur 
med særleg store verdiar knytt til rik edellauvskog med storvokse almeskog. Vidare er føremålet å 
ta vare på eit område som er særleg viktig for biologisk mangfald ved at skogen har fleire kravfulle 
artar.   

Det er eit mål å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei. 

Føremålet omfattar også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
   

§ 2 Geografisk avgrensing    
Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Surnadal kommune: 3/5.  
Naturreservatet dekker eit totalareal på 137 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. Dei nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.    

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Surnadal kommune, hos Statsforvaltaren i Møre 
og Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.    
   
§ 3 Vernereglar    

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 
med vernet.    

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:    
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.   

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

c. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygningar, anlegg, gjerder, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 
kloakkleidningar, bygging av veger, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert 
ureining, etterlating 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 større arrangement er forbode.    
e. Bålbrenning er forbode.  

  
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane    

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for   
a. sanking av bær og matsopp    
b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk   
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk   
d. beiting   
e. utplassering av saltstein    
f. vedlikehald av eksisterande jakttårn   
g. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt   
h. forsiktig fjerning av buskar og kvist i siktgater i samband med storviltjakt   
i. bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande lovverk   
j. drift og vedlikehald, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterande energi- og 

kraftanlegg i og inntil verneområdet  



k. skjering av skohøy, uttak av ris til gammar og uttak av materialar til duodji (tradisjonell 
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstandar, medrekna uttak av rilkuler på 
bjørk. Unntaket her gjeld ikkje skjering eller uttak av planteartar som står på den til ei kvar 
tid gjeldande norske raudliste eller uttak av særeigne vekstformer som rilkuler på andre tre 
enn bjørk  

l. reindrifta sitt naudsynte uttak av bjørk og småvyrke til brensel på staden 
m. naudsynt rydding av vegetasjon i Folla sitt regulerte elveleie ved akutt behov for 

tryggleikstiltak mot flaum. Det skal i etterkant sendast melding til forvaltingsstyresmakta.  
   
§ 5 Regulering av ferdsel   

All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.    
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:   

a. Motorferdsel til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.    
b. Utanom eksisterande stiar er sykling, riding og bruk av hest forbode.      

   
§ 6 Generelle unntak frå ferdselsreglane    

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 
tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsaugemed, og 
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta. 
Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd.    

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for   
a. naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som 

vert nytta skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg 
oppsyn for verneområdet i forkant av køyring   

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 
terrenget   

c. landing og start med Forsvaret sine luftfartøy    
d. naudsynt motorferdsel på snødekt mark i samband med reindrift 
e. naudsynt motorferdsel i samband med rydding av vegetasjon i Folla sitt regulerte elveleie 

som akutt tryggleikstiltak mot flaum, jf. § 4 bokstav m. Ved bruk av motorisert transport 
skal det i etterkant sendes melding til forvaltingsstyresmakta.   

   
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar    

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til    
a. istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne    
b. tiltak i samband med forvalting av vilt   
c. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnt i § 6 andre ledd bokstav b   
d. ringbarking, hogst eller uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag  
e. merking og rydding av nye stiar  
f. avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d  
g. oppsetting og vedlikehald av gjerde  
h. gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade  
i. bruk av naturreservatet til miljøtilpassa reiselivsverksemd i samsvar med plan godkjent av 

forvaltingsstyresmakta  
j. reindrifta sitt naudsynte uttak av bjørk til vedlikehald av lovleg oppsette reingjerde og anna 

reindriftsutstyr.  
k. naudsynt rydding av vegetasjon og uttak av masse langs elva som sikringstiltak mot flaum   
l. øvingskøyring for føremål nemnt i § 6 første ledd  
m. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav c og e og § 7 bokstav a, b, c, d, g, h 

og k 
n. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
o. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.  

  
 
 



§ 8 Generelle dispensasjonsreglar    
Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til 
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, 
jf. naturmangfoldloven § 48.    
  
§ 9 Skjøtsel    

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 
for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet, 
jf. naturmangfoldloven § 47.    
   
§ 10 Forvaltingsplan    

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningslinjer for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel.    
   
§ 11 Forvaltingsstyresmakt    

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta.    
   
§ 12 Ikraftsetjing     

Denne forskrifta trer i kraft straks.   
  
  



Vedlegg 2.  
Forskrift om vern av Barlinddalen naturreservat, Midt-Telemark kommune, Vestfold og 
Telemark   
  
Fastsett ved kongeleg resolusjon 11. februar 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremja av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Føremål  

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit område som har særleg verdi for biologisk 
mangfald på grunn av førekomst av naturtypen kalk- og lågurtfuruskog, rik blandingsskog i 
låglandet, gamal barskog og ein rik og variert karplanteflora. Vidare er føremålet å ta vare på eit 
område som inneheld fleire sjeldne og truga artar av sopp og lav.  

Det er ei målsetjing å behalde verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei.  

  
§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Midt-Telemark kommune: 29/2.   
Naturreservatet dekker eit totalareal på 843 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. Dei nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.  

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Midt-Telemark kommune, hos Statsforvaltaren i 
Vestfold og Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljø miljødepartementet.  

  
§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 
med vernet.  

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:  
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne planter og sopp medrekna lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.  

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

c. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av 
bygningar, anlegg, gjerde og andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 
kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna form for 
forureining, etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 
utryddingsmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande.  

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.  
  
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for  
a. sanking av bær og matsopp  
b. beiting  
c. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk  
d. oppsetting av mellombelse mobile jakttårn for storviltjakt  
e. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk  
f. forsiktig rydding av små buskar og kvist på postar i samband med jakt på storvilt  
g. utsetjing av saltsteinar  
h. brenning av bål med tørrkvist frå bakken eller ved ein har tatt med, i samsvar med 

gjeldande lovverk.  
  

§ 5 Regulering av ferdsel  
All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.  



I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  
a. Motorferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling, bruk av hest og kjerre og riding er forbode utanom eksisterande traktorveg og 
stiar. 

  
§ 6 Generelle unntak frå reglane om ferdsel   

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 
tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og 
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er fastsett av forvaltingsstyresmakta. 
Unntaket gjeld ikkje for øvingsverksemd.  

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for  
a. naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som 

nyttast skal vere skånsame mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg 
oppsyn for verneområdet i forkant av køyring  

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 
terrenget  

c. landing og start med Forsvaret sine luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje dispensasjon til  
a. tiltak i samband med forvalting av vilt  
b. merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar og gamle ferdselsvegar  
c. hogst av etablerte plantefelt  
d. istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne  
e. avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar som nemnt i § 3 andre ledd bokstav d  
f. gjerding i samband med beiting  
g. øvingskøyring for formål nemnt i § 6 første ledd  
h. uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnt i § 6 

andre ledd bokstav b  
i. naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav a, b, c, 

d og f.  
  
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strid mot formålet 
med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til tryggleik eller 
til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.  
  
§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 
for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet 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 Forvaltingsstyremakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta.  
  
§ 12 Iverksetjing   

Denne forskrifta trer i kraft straks.   
  
  



Vedlegg 3.   
Forskrift om vern av Leitjernsfjellet naturreservat, Drammen kommune, Viken  
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål   

Formålet med forskriften er å bevare et skogområde som representerer en bestemt type 
natur i form av gammel og lite påvirket skog med forekomster av gammel granskog på middels og 
høyere bonitet med til dels mye død ved. Videre er formålet å bevare Løkmyr, ei sørlig og 
lavtliggende bakkemyr dominert av rome.  

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

  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Drammen kommune: 213/207, 214/3, 214/129, 
215/9, 215/56, 215/69, 216/5, 216/15, 216/34, 217/8, 217/9, 217/12, 217/13, 218/30, 218/45, 220/1, 
220/3, 223/1, 223/5, 223/46, 224/3.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 2262 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 
kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Drammen kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
  
§ 3 Vernebestemmelser   

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  
a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

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

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

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for  
a. sanking av bær og matsopp  
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

standard på vernetidspunktet, herunder rydding av vegetasjon inntil 2 dekar rundt 
eksisterende hytter  

e. beiting  
f. utsetting av saltsteiner  
g. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk  
h. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt  
i. forsiktig rydding av kvist og småbusker i skuddfeltet i forbindelse med storviltjakt 



j. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende traktorveier, gammel hestevei, stier 
og skiløyper avmerket på vernekartet   

k. rydding av vegetasjon på inntil ett dekar i en sone rundt utsiktspunkt avmerket på 
vernekartet for å opprettholde utsikt  

l. turorientering med faste sesongposter og orienteringsløp med maksimalt 200 deltakere, 
forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt med forvaltningsmyndigheten hvor omfang, 
område og tidspunkt for aktivitetene drøftes 

m. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og 
kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

  
§ 5 Regulering av ferdsel  

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

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

b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom stier.  
  

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

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

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for  
a. nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

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

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

c. nødvendig uttransport av felt elg og hjort på traktorveier avmerket på vernekartet  
d. landing og start med Forsvarets luftfartøy  
e. preparering av skiløyper avmerket på vernekartet 
f. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 
sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
c. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd b  
d. hogst av etablerte plantefelt  
e. merking og rydding av nye stier og skiløyper  
f. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  
g. oppsetting og vedlikehold av gjerder  
h. gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade  
i. flytting av gapahuk angitt på vernekart til mer egnet sted  
j. hogst av ved til hytter i reservatet og til hytte på gnr./bnr. 223/381  
k. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd  
l. nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til hytter i naturreservatet 

og til hytter på gnr./bnr. 218/85 og 223/381  
m. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende kraftledning 

inntil verneområdet 
n. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, f og j og § 7 

bokstav a, b, c, d og g.  
  



§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller 
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.   
  
§ 9 Skjøtsel  

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 20. juni 1986 nr. 1362 om 
fredning for Løkmyr naturreservat, Nedre Eiker kommune, Buskerud.  
  
  
  



Vedlegg 4.   
Forskrift om vern av Vestre Risenhøgda og Fuglemåsan naturreservat, Aurskog-Høland og 
Marker kommuner, Viken  
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål   

Formålet med forskriften er å bevare et skogområde som representerer bestemte typer natur 
i form av gammel lavlandsbarskog og større uberørte nedbørsmyrer. Videre er formålet å bevare et 
område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det har stor variasjon i 
vegetasjon.   

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

  
§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Marker kommune: 1/7, 1/10, 1/18. Aurskog-
Høland kommune: 137/4, 137/12, 137/23, 137/24, 137/43, 140/1.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6941 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Marker og Aurskog-Høland kommuner, hos 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
  
§ 3 Vernebestemmelser   

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  
a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

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

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

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for  
a. sanking av bær og matsopp  
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting  
e. utsetting av saltsteiner  
f. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk  
g. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt  
h. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt  
i. vedlikehold av eksisterende hytter og bygninger avmerket på vernekart på gnr./bnr. Marker 

kommune: 1/10, 1/18, Aurskog-Høland kommune: 137/4 og 137/24, 43 og hogst av trær i 
en sone på inntil 20 meter rundt hyttene/bygningene 



j. uttak av ved til eget bruk i eksisterende hytter i Marker kommune: 1/10, 1/18, Aurskog-
Høland kommune: 137/4 og 137/24, 43 i en avstand på inntil 50 meter fra hytten  

k. vedlikehold av eksisterende vei og traktorveier inntegnet på vernekartet, med standard som 
på vernetidspunktet  

l. vedlikehold i form av vegetasjonsrydding av stier inntegnet på vernekartet  
m.  vedlikehold av brygger ved hyttene på gnr./bnr. Marker kommune: 1/10 og 1/18.  

  
§ 5 Regulering av ferdsel  

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

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

b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom eksisterende vei, traktorveier 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

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

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med lett beltekjøretøy som 
ikke setter varige spor i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorveier 
inntegnet på vernekartet  

c. nødvendig motorferdsel på eksisterende vei inntegnet på vernekartet til hytte på gnr./bnr. 
1/18 i Marker kommune, og i forbindelse med jakt på elg, hjort, villsvin og store rovdyr  

d. nødvendig motorferdsel på eksisterende vei avmerket på vernekartet på gnr./bnr. 1/18 i 
Marker kommune for tømmerbil frem til rundkjøring  

e. 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 andre ledd bokstav d  
b. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
c. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
d. oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting  
e. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b  
f. nødvendig transport på eksisterende traktorveier inntegnet på vernekartet for vedlikehold 

av hytter/bygninger og brygger på gnr./bnr. Marker kommune: 1/10, 1/18, Aurskog-Høland 
kommune: 137/24, 43  

g. nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr på frossen og snødekt 
mark til hytter på gnr./bnr. Marker kommune: 1/10 og Aurskog-Høland kommune: 137/4 

h. gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade  
i. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 bokstav e og i og § 

7 bokstav b, c, d og h.  
 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller 
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.   
  



§ 9 Skjøtsel  
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 6. desember 2019 nr. 
1682 om vern av Vestre Risenhøgda naturreservat, Marker kommune, Østfold og forskrift 4. 
september 1981 nr. 4790 om fredning av Vestre Fuglemosen naturreservat, Aurskog-Høland 
kommune, Akershus.    
  
  



Vedlegg 5.   
Forskrift om vern av Sulustaddalen naturreservat, Østre Toten kommune, Innlandet   
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34.  Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare en bestemt type natur i form av ei bekkekløft med en 
høy andel rike og til dels truete skogtyper, som blant annet kalkgranskog og høgstaudeskog, i 
tillegg til et område med lite påvirket og gammel humid og til dels grovvokst granskog. Området 
har en stor høgdegradient. Videre er formålet å bevare et område som inneholder rike forekomster 
av flere truete og sårbare arter, herunder en nokså stor forekomst av arten huldrestry.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Østre Toten kommune: 17/3, 17/4, 17/23, 17/25, 
19/1, 311/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2914 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Østre Toten kommune, hos Statsforvalteren i 
Innlandet, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.   
  
§ 3 Vernebestemmelser  

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

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

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

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

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

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for   
a. sanking av bær og matsopp  
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt  
e. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk  
f. beiting  
g. vedlikehold av eksisterende bygninger, traktorveger og andre anlegg og innretninger, 

herunder dam ved Leirsjøen, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. Traktorvegene som 
kan vedlikeholdes 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. Utenom på stier og på eksisterende traktorveger avmerket på vernekartet, er bruk av sykkel 

og hest og kjerre samt ridning forbudt.  
  

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

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

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

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

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 
varige spor i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på traktorveger avmerket 
på vernekartet  

c. bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn med 
beitedyr  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  
b. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
c. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
d. utsetting av saltstein  
e. oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting  
f. gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade  
g. hogst og rydding av vegetasjon rundt eksisterende bygninger   
h. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger  
i. etablering av nye stier, skiløyper og annen enkelt tilrettelegging for friluftsliv   
j. bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy for transport av ved, materialer, varer 

og utstyr til eksisterende hytter  
k. nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b  
l. nødvendig motorferdsel på frossen og snødekt mark for utfrakt av tømmer fra område 

ved Hvervakampen, gjennom naturreservatet langs trasé vist på vernekartet. 
m. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav b, 

c, d, e, f og h.  
  
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

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

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



§ 10 Forvaltningsplan  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av  

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 5. mars 2010 nr. 340 om 
vern av Sulustaddalen naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland.   
  
  
  
  



Vedlegg 6.   
Forskrift om vern av Varnvassdalen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland  
  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål   

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av et lite påvirket barskogområde med stor overvekt av furu, som ellers er sjelden i regionen, 
samt en liten granforekomst som har særskilt naturvitenskapelig verdi.   

Det er en målsetting å la området få utvikle seg fritt slik at verneverdiene knyttet til skogen 
blir større.  

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  
  

§ 2 Geografisk avgrensning  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Hattfjelldal kommune: 52/1, 53/1, 53/3.   
Naturreservatet dekker et totalareal på 20 328 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Hattfjelldal kommune, hos Statsforvalteren i 
Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
  
§ 3 Vernebestemmelser   

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:   
a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

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

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.   
e. Etablering av nye bålplasser 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. skånsom beiting  
e. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk  
f. vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet  
g. merking, rydding, sikring og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle 

ferdselsveier  
h. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 
bjørk. Unntaket gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 



tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på andre trær 
enn bjørk.  
  

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

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

b. Sykling, bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på eksisterende 
traktorvei og sti.  

  
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene   

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

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

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

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

c. nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 
forreineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale 
med oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  
a. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  
b. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
c. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
d. oppsetting av gjerder og utsetting av saltstein i forbindelse med beiting   
e. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  
f. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift  
g. oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift    
h. bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten  
i. reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr slik dette er beskrevet i forvaltningsplan   
j. nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 7 b, c og d.    

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 
distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  

  
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

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

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



§ 10 Forvaltningsplan   
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. desember 1992 nr. 934 
om vern av Varnvassdalen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland.   
  
  
  



Vedlegg 7.   
Forskrift om vern av Berget naturreservat, Vindafjord kommune, Rogaland  
  
Fastsett ved kongeleg resolusjon 11. februar 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremja av Klima- 
og miljødepartementet.   
  
§ 1 Føremål  

Føremålet med forskrifta er å ta vare på ein bestemt type natur i form av ei sørvend fjordli 
med eldre furuskog på svært rik mark, med stor variasjon i treslag frå eikeskog og små lommer 
med sumpskogsmark med bjørk i aust, til ein lågurtfuruskog mot vest. I øvre del av skogen er det 
innslag av edellauvtre.   

Det er eit mål å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, med stadeigne 
artar og naturtypar og naturleg skogdynamikk, og eventuelt vidareutvikle dei.  

  
§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Vindafjord kommune: 70/1.    
Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 244 dekar. Grensene for naturreservatet går   

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. Dei nøyaktige grensene for   
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.   

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Vindafjord kommune, hos Statsforvaltaren i 
Rogaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.   
  
§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram 
av føremålet med vernet.   

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:  
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.   

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

c. Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endra naturmiljøet, som til dømes oppføring 
av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombels innretningar, parkering 
av campingvogner, brakker e. l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, 
jordkablar, kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, 
uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
ureiningar, plassering av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske middel. 
Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande.   

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.  
  
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for   
a. sanking av bær og matsopp   
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk  
d. beiting  
e. utsetjing av saltsteinar   
f. bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller med ved teken med inn i reservatet i samsvar 

med gjeldande lovverk.  
  
§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.   
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:   

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



b. Utanom eksisterande vegar og sykkelsti viste på vernekartet er bruk av sykkel, hest og 
kjerre samt riding forbode.  

  
§ 6 Generelle unntak frå ferdselsreglane   

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd 
og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt   
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.   
Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.   

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for  
a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast 

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

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor 
i terrenget  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til   
a. avgrensa bruk av reservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d   
b. istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne  
c. tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk  
d. oppføring av gjerde i samband med beiting  
e. ringbarking, hogst eller uttak av norsk gran og utanlandske treslag  
f. naudsynt uttransport av felt elg eller hjort med helikopter i terreng der anna framkomst 

ikkje er mogleg 
g. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav e og § 7 bokstav b, c, d og e 
h. opplag av båtar eller andre sjøgåande installasjonar.   

  
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjera unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 
føremålet  med vernet og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 
naturmangfoldloven § 48.   
  
§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setja i verk tiltak 
for å oppretthalda eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.   
naturmangfoldloven § 47.   
  
§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalda nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.   
 
§ 11 Forvaltingsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.   
  

§ 12 Ikraftsetjing  
Denne forskrifta trer i kraft straks.   

  



Vedlegg 8.   
Forskrift om vern av Nag naturreservat, Strand kommune, Rogaland  
  
Fastsett ved kongeleg resolusjon 11. februar 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremja av Klima- 
og miljødepartementet.   
  
§ 1 Føremål  

Føremålet med forskrifta er å ta vare på ein bestemt type natur i form av rik edellauvskog 
med rike markslag. Markslaga varierer frå lyng-blåbærmark med boreale treslag, til lågurt- og 
kalkrik lågurt-mark med hovudsakeleg eik og hassel. Vidare er føremålet å ta vare på eit område 
som har særleg verdig for biologisk mangfald ved at det er habitat for fuktkrevjande artar. 

Det er ei målsetjing å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, med 
stadeigne artar og naturtypar og naturleg skogdynamikk, og eventuelt vidareutvikle dei.   
  
§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Strand kommune: 41/10.   
Naturreservatet dekker eit totalareal på om lag 155 dekar. Grensene for naturreservatet går   

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. Dei nøyaktige grensene for   
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.   

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Strand kommune, hos Statsforvaltaren i 
Rogaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.   
  
§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram 
av føremålet med vernet.   

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:  
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.   

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

c. det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endra naturmiljøet, som til dømes oppføring 
av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombels innretningar, parkering 
av campingvogner, brakker e. l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, 
jordkablar, kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, 
uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 
ureiningar, plassering av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske middel. 
Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande.   

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.  
  
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for   
a. sanking av bær og matsopp   
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk  
d. skånsam beiting  
e. utsetjing av saltsteinar   
f. vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar merka av 

på vernekartet og i samsvar med tilstanden på vernetidspunktet   
g. bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller med ved teken med inn i reservatet i samsvar 

med gjeldande lovverk  
h. rydding av oppslag av busk og tre, med unnatak av eik, i område merka av på vernekartet.  

  
§ 5 Regulering av ferdsel  

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



I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:   
a. Motorferdsel på land og på vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  
b. Utanom eksisterande vegar og sykkelsti viste på vernekartet er bruk av sykkel, hest og 

kjerre samt riding forbode.  
  
§ 6 Generelle unntak frå ferdselsreglane   

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd 
og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt   
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.   
Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.   

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for  
a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast 

skal vera skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn 
for verneområdet før køyring skjer   

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor 
i terrenget  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til   
a. avgrensa bruk av reservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d   
b. istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne  
c. tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk  
d. rydding og vedlikehald av eksisterande stiar merka i vernekartet  
e. gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som er gått tapt ved brann 

eller naturskade   
f. oppføring av gjerde i samband med beiting  
g. ringbarking, hogst eller uttak av norsk gran og utanlandske treslag  
h. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav e, f og § 7 bokstav b, c, e, f og g.  

  
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjera unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet  
med vernet og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik 
eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.   
  
§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setja i verk tiltak 
for å oppretthalda eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.   
naturmangfoldloven § 47.   
  
§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalda nærare retningsliner for gjennomføring av 
skjøtsel.   
  
§ 11 Forvaltingsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.   
  

§ 12 Ikraftsetjing  
Denne forskrifta trer i kraft straks.  

  



Vedlegg 9.  
Forskrift om vern av Toreheia naturreservat, Lillesand kommune, Agder 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av varierte forekomster av edelløvskog, hvorav noe lite påvirket skog samt innslag av lågurt-
eikeskog, ospeskog og barlind.  

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

 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Lillesand kommune: 66/4 og 66/5. 
Naturreservatet dekker et totalareal på 669 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Lillesand kommune, hos Statsforvalteren i Agder, i 
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.   
  
§ 3 Vernebestemmelser 

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

a. I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 
b. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

c. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 
det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, 
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 
 
§ 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 bygninger, veier, stier, løyper, bruer og skilt samt andre anlegg 

og innretninger i henhold til standard på vernetidspunktet 
e. merking og rydding av eksisterende stier og veier som eksisterte på vernetidspunktet 
f. beiting 
g. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk 
h. utsetting av saltstein.   

 
§ 5 Regulering av ferdsel 

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

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



b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt, utenom på eksisterende traktorvei 
gjennom Toredalen, og på sti til Røymyråsen, 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

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

b. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor 
i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorvei gjennom Toredalen som   

         inntegnet på vernekartet  
c. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til   
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
c. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 
d. hogst av etablerte plantefelt 
e. merking og rydding av nye stier 
f. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
g. oppsetting og vedlikehold av gjerder 
h. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 
i. bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer  
j. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d og h og § 7 

bokstav a, b, d og g. 
  
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser   

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 1. desember 2017 nr. 1865 
om vern av Torehei naturreservat, Lillesand kommune, Aust-Agder.  
  



Vedlegg 10.  
Forskrift om vern av Torshov naturreservat, Gjerdrum kommune, Viken  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
  
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av lavereliggende og høyproduktiv ravineskog på marin leire, med lite påvirket og gammel 
granskog som er forholdsvis rik på død ved. Videre er formålet å bevare et område som har særskilt 
betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder truede og sjeldne naturtyper, og har godt 
potensiale for sjeldne arter knyttet til død ved.  

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

 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Gjerdrum kommune: 9/1, 9/2, 9/3. 
Naturreservatet dekker et totalareal på 216 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Gjerdrum kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.   
  
§ 3 Vernebestemmelser  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 
a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

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

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 
e. Bålbrenning 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. skånsom beiting 
e. fjerning av trær og større greiner i en sone på 5 meter fra jordekantens beliggenhet på 

vernetidspunktet, dersom  trærne og greinene utgjør et alvorlig skyggeproblem for dyrket 
mark. Felt virke skal bli liggende som dødved i reservatet. 

 
§ 5 Regulering av ferdsel 

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



a. Motorisert ferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.   
b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt.   

 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene   

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

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for 
a. nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

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

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

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
  
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til   
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
c. oppsetting og vedlikehold av gjerder 
d. utsetting av saltsteiner. 

  
§ 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 Steinøya naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Innlandet  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av en flompåvirket skogbevokst øy i Glomma. Øya har partier med åpen flomfastmark og 
flomskogsmark med mandelpil og doggpil. Treslagsvariasjonen er stor, og det er registrert flere 
arter knyttet til flompåvirket skog. 

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 7/1. 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 45 dekar, hvorav ca. 30 dekar er landareal. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. 
De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 
koordinatfestes. 

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

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 
a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

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

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

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for 
a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. vedlikehold av eksisterende bu i henhold til standard på vernetidspunktet 
e. beiting 
f. utsetting av saltsteiner 
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. Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt, utenom eksisterende stier.   

 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  
a. nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

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

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

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
c. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
d. oppsetting og vedlikehold av gjerder 
e. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d og § 7 bokstav a 

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 12.  
Forskrift om vern av Holstadlia naturreservat, Ringsaker kommune, Innlandet  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av gammel barskog. Videre er formålet å bevare et område som har særlig betydning for 
biologisk mangfold ved at det har store forekomster av død ved av forskjellige treslag og i ulike 
dimensjoner og nedbrytningsgrad, og er dermed viktig leveområde for blant annet vedboende sopp. 
Området er også rikt på løvtrær som for eksempel selje, ask, lønn, gråor og hegg.  

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

 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Ringsaker kommune: 780/1. 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 70 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringsaker kommune, hos Statsforvalteren i 
Innlandet, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 
a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

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

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  
 
§ 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. rydding og vedlikehold inntil 8 meter fra senterlinje av traktorveg langs reservatsgrensa i 

vest 
e. beiting 
f. utsetting av saltsteiner 
g. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk 
h. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt  
i. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.  



 
§ 5 Regulering av ferdsel 

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

a. Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt, unntatt på eksisterende stier.   

 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  
a. nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

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

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og 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. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
c. merking og rydding av nye stier 
d. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
e. oppsetting og vedlikehold av gjerder 
f. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 bokstav a, b, c og e.  

 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks.  
 
   



Vedlegg 13.  
Forskrift om vern av Havikberget og Nordberg naturreservat, Ringsaker kommune, 
Innlandet 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av et skogområde med sørvendt, delvis kalkrikt berg og rasmark, og en mosaikk av skogtyper 
med delvis rik lågurtskog og fragmenter av kalkskog og edellauvskog. Videre er formålet å bevare 
et område som inneholder en rekke sjeldne, sårbare og truede arter, herunder sårbare fuglearter. 

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Ringsaker kommune: 396/1, 402/2. 
Naturreservatet dekker et totalareal på 210 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for naturreservatet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringsaker kommune, hos Statsforvalteren i 
Innlandet, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 
a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

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

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 
 
§ 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. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk 
e. vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger, herunder rebolting av klatreruter, i 

henhold til standard på vernetidspunktet. Vedlikeholdsarbeid skal ikke skje i perioden 1. 
mars – 31. juli 

f. beiting 
g. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 



jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt. 

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

a. Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
b. I perioden 1. mars – 31. juli er det forbud mot bruk av droner, modellfly o.l.. 
c. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt. 

 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for 
a. nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 
verneområdet 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. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
c. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger 
d. etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv  
e. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
f. oppsetting og vedlikehold av gjerder 
g. utsetting av saltsteiner 
h. rydding av vegetasjon rundt eksisterende klatrefelt 
i. etablering av nye klatreruter i tilknytning til eksisterende tauklatrefelt og buldrefelt 
j. rydding av vegetasjon som utgjør en sikkerhetsrisiko langs fylkesveg 213 
k. nødvendig tiltak innenfor naturreservatet for vedlikehold av fylkesveg 213 
l. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e og § 7 bokstav a, 

b, f, g, j, k, m 
m. installasjoner til jernbanetunnel (f. eks luftekanaler). 

 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

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

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

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



 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 

 
§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 

 
  



Vedlegg 14.  
Forskrift om vern av Olberg naturreservat, Vestre Slidre kommune, Innlandet  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av et relativt stort areal med nesten sammenhengende gammel, variert og rik skog som er lite 
påvirket og som har et stort innslag av kalkrike berg, blokkmark og rasmarker. Videre er formålet å 
bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er et leveområde for 
til dels svært kalkrevende, sjeldne og sårbare arter, særlig karplanter, lav og moser.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Vestre Slidre kommune: 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 
58/6, 58/8, 58/9, 58/10, 58/17. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1350 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Vestre Slidre kommune, hos Statsforvalteren i 
Innlandet, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 
a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

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

d. Bruk av naturreservatet til teltleirer og større arrangementer er forbudt.  
e. Bålbrenning er forbudt.  

 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for 
a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt 
e. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk 
f. beiting 



g. vedlikehold av traktorveger og andre eksisterende anlegg og innretninger i henhold til 
tilstand på vernetidspunktet. Traktorvegene som kan vedlikeholdes, er avmerket på 
vernekartet 

h. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 
kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 

 
§ 5 Regulering av ferdsel 

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

a. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på stier og på eksisterende 

traktorveger avmerket på vernekartet. 
 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  
a. nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

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

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke 
setter varige spor i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på traktorveger 
avmerket på vernekartet. 

c. bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort, bjørn og villsvin og for uttransport av og 
tilsyn med beitedyr 

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy 
e. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 
sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
b. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
c. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
d. utsetting av saltstein  
e. oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting 
f. gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade 
g. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger 
h. etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv  
i. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning 
j. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav b, 

c, d, e, f og g. 
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

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



§ 9 Skjøtsel  
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks.  
 
 
 
 
  



Vedlegg 15.  
Forskrift om vern av Sløtet naturreservat, Vestre Slidre kommune, Innlandet  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av en gammel, nokså variert, kalkrik og humid lavlandsgranskog med mye berg og rasmark. 
Videre er formålet å verne et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det 
har et spesielt artsmangfold av sjeldne, sårbare og truete arter knyttet til seintvoksende gammel og 
relativt lavtliggende granskog.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Vestre Slidre kommune: 58/1, 58/17.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 62 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Vestre Slidre kommune, hos Statsforvalteren i 
Innlandet, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 
a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

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

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

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for 
a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt 
e. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk 
f. beiting 
g. vedlikehold av traktorveg og andre eksisterende anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. Traktorvegen som kan vedlikeholdes, 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. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på stier og på eksisterende 

traktorveg avmerket på vernekartet. 
 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  
a. nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

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

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke 
setter varige spor i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på traktorveg 
avmerket på vernekartet. 

c. bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort, bjørn og villsvin og for uttransport av og 
tilsyn med beitedyr 

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
b. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
c. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
d. utsetting av saltstein  
e. oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting 
f. gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade 
g. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger 
h. etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv  
i. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav b, 

c, d, e, f og g. 
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

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

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

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



 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 

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

Denne forskriften trer i kraft straks.  
 
 
  



Vedlegg 16.  
Forskrift om vern av Eriksrudtjernet naturreservat, Vestre Toten kommune, Innlandet 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av en svært rik og velutviklet kalkgranskog i tillegg til andre sjeldne og truete naturtyper som 
urterik kalkfuruskog, kalktørreng, lågurtgranskog og velutviklet kalksjø med mergelbanker. Videre 
er formålet å verne et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er 
leveområde for svært mange sjeldne, sårbare og truete kalkbarskogsopper og generelt store 
bestander med kalkarter samt store forekomster av bestandsdannende kransalger.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. Noen av naturtypene er delvis kulturbetingede og skjøtselsavhengige. 

 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Vestre Toten kommune: 23/12, 23/15, 23/35, 
23/36, 24/1, 24/7, 25/1, 25/4. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 225 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 
av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Vestre Toten kommune, hos Statsforvalteren i 
Innlandet, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 
a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

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

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

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for 
a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt 
e. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk 
f. beiting 



g. vedlikehold av traktorveger, gapahuk, badeplass, demning ved utløpet av Eriksrudtjernet, 
klopper, bruer og andre eksisterende anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 
vernetidspunktet. Traktorvegene som kan vedlikeholdes, er avmerket på vernekartet 

h. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 
kraftanlegg i eller inntil verneområdet 

i. oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 
linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig. 

 
§ 5 Regulering av ferdsel 

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

a. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på stier og på eksisterende 

traktorveger avmerket på vernekartet.  
 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  
a. nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

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

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

c. bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort, bjørn og villsvin og for uttransport av og 
tilsyn med beitedyr 

d. nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksnæring og uttransport av felt elg, hjort, 
bjørn og villsvin på traktorvegene avmerket på vernekartet 

e. oppkjøring av skiløype i eksisterende løypetrasé 
f. landing og start med Forsvarets luftfartøy 
g. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 
sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
b. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
c. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
d. utsetting av saltstein  
e. oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting 
f. etablering av vanningsplasser og foringsplasser for beitedyr 
g. uttak av vann til jordbruksvanning fra Eriksrudtjernet for eiendommer som nevnt i § 2.  
h. skjøtsel av kantsoner mot dyrket mark 
i. gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade 
j. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløype og gamle ferdselsveger 
k. etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv  
l. opplag av båter 
m. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og bjørn med annet kjøretøy enn nevnt i § 

6 annet ledd bokstav b 
n. nødvendig motorferdsel gjennom naturreservatet i forbindelse med vedlikehold og 

oppgradering av eksisterende skytebaneanlegg utenfor området  
o. oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 



p. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 
fornyelse av eksisterende kraftledning 

q. Tiltak i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av eksisterende skytebaneanlegg 
utenfor naturreservatet 

r. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav b, 
c, d, e, f, g, h, i, j og l. 

 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks.  
 
  



Vedlegg 17.  
Forskrift om vern av Kauserudtjernet naturreservat, Vestre Toten kommune, Innlandet 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av en svært rik og velutviklet kalkgranskog herunder den truete naturtypen 
lågurtgrankalkskog, i tillegg til rik lågurtgranskog. Videre er formålet å bevare et område som har 
særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for svært mange sjeldne, sårbare 
og truete kalkbarskogsopper og generelt store bestander med kalkarter.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem. Noen av naturtypene er delvis kulturbetingede og skjøtselsavhengige. 
 
§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Vestre Toten kommune: 55/2, 56/1.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 209 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Vestre Toten kommune, hos Statsforvalteren i 
Innlandet, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 
a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

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

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

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for 
a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt 
e. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk 
f. beiting 
g. vedlikehold av traktorveger, demning og andre eksisterende anlegg og innretninger i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet. Traktorvegene som kan vedlikeholdes, er avmerket 
på vernekartet 



h. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 
kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 

 
§ 5 Regulering av ferdsel 

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

a. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på stier og på eksisterende 

traktorveger avmerket på vernekartet.  
 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  
a. nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

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

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

c. bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort, bjørn og villsvin og for uttransport av og 
tilsyn med beitedyr 

d. nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksnæring, og uttransport av felt elg, 
hjort, bjørn og villsvin, på traktorvegene avmerket på vernekartet 

e. nødvendig motorisert ferdsel med snøskuter for oppkjøring av eksisterende skiløyper eller 
løypetraseer som er tillatt etter andre bestemmelser i forskriften 

f. landing og start med Forsvarets luftfartøy 
g. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 
sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
b. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
c. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
d. utsetting av saltstein  
e. oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting 
f. etablering av vanningsplasser og foringsplasser for beitedyr 
g. skjøtsel av kantsoner mot dyrket mark og beiter 
h. gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade 
i. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger 
j. etablering av nye stier, skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv  
k. opplag av båter 
l. nødvendig opprusting av demning 
m. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og bjørn med annet kjøretøy enn nevnt i § 

6 annet ledd b 
n. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende kraftledning 
o. nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytte 

ved Kauserudtjernet på eiendommen gnr./bnr. 55/2 
p. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav b, 

c, d, e, f, g, h, i, k og l. 
 
 



 
 
 
§ 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 18. 
Forskrift om vern av Forrotjønna naturreservat, Namsskogan kommune, Trøndelag 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et område  som representerer  bestemte typer natur i 
form av gammel og lite påvirket skog med rik sumpskog, høgstaudeskog, flommarkskog og 
gammel skog under naturlig dynamikk. Videre er formålet å bevare et område som har særlig 
betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for sjeldne og sårbare arter knyttet til 
disse naturtypene.  

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

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 

§ 2 Geografisk avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namsskogan kommune: 49/1, 51/1.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2414 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Namsskogan kommune, hos Statsforvalteren i 
Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

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

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

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

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

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for 
a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk 
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. beiting 
e. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt 
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt 
g. vedlikehold av veg, eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet 
h. rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og 

nedfall over stiene  
i. utsetting av saltsteiner 



j. skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og furu skal 
ikke felles 

k. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 
av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 
naturtypeområder vist i forvaltningsplan 

l. nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 
vist på kart i forvaltningsplan 

m. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på 
bjørk. Unntaket gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær 
enn bjørk. 

 
§ 5 Regulering av ferdsel 

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

a. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier.  

 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for 
a. nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

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

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget 

c. nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 
oppdragsgiver 

d. nødvendig motorferdsel for grunneier i forbindelse med skogsdrift utenfor naturreservatet, 
med snøscooter på snødekt mark etter fast trasé 

e. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 
a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd 
b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd bokstav b 
c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
d. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
f. oppføring av gjerder og samleanlegg for beite 
g. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 
h. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 
i. oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift 
j. bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten 
k. gjenoppføring av bygninger, vei og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann 

eller naturskade 
l. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, i og § 7 bokstav c, 

e, f og k.  



For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 
distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9 Skjøtsel 
           Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

 
§ 10 Forvaltningsplan 
           Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
          Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 
§ 12 Ikrafttredelse 
          Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vedlegg 19.  
Forskrift om vern av Bergsåsen naturreservat, Snåsa kommune, Trøndelag  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av variert gammel og lite påvirket skog på kalkgrunn. Videre er formålet å bevare sårbar natur 
som grankalkskoger og furukalkskoger, med sjeldne og sårbare arter og rikt artsmangfold knyttet til 
disse naturtypene, og som dermed også har særlig betydning for biologisk mangfold.  

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

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 

§ 2 Geografisk avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Snåsa kommune: 14/3, 15/1, 19/1, 19/2, 19/3, 

19/4, 19/6, 20/1, 20/2, 20/3, 20/5.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2840 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Snåsa kommune, hos Statsforvalteren i Trøndelag, 
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

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

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

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

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 
e. Bålbrenning og grilling 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. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt 
e. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt 
f. vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet 
g. vedlikehold av vannledning fra Heimsjøen  
h. rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og 

nedfall over stien 



i. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på 
bjørk. Unntaket gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær 
enn bjørk  

j. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk i 
perioden 15. september – 15. april  

k. beiting i avgrensede områder, vist på kart i forvaltningsplan 
l. utsetting av saltstein  
m. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 
 

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

a. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
b. Sykling og riding er forbudt utenfor eksisterende stier.  

 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for 
a. nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

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

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget 

c. nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 
oppdragsgiver  

d. nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype, «Bygdaløypa», i eksisterende trasé   
e. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 
sendes melding til forvaltningsmyndigheten 

f. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 

a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd 
b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd bokstav b 
c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
d. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
f. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 
g. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 
h. oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift 
i. bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten 
j. enkel tilrettelegging for friluftsliv i samsvar med forvaltningsplan 
k. reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i naturtypeområder, vist i 
forvaltningsplan 



l. hogst av etablerte plantefelt 
m. oppføring av gjerder i forbindelse med beiting  
n. tilretteleggingstiltak på natursti vist på vernekart 
o. oppgradering av vannanlegg 
p. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning utenfor området 
q. nødvendig motorferdsel ved aktiviteter nevnt i § 4 bokstav f, l og § 7 bokstav c, e, l, m, n 

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

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  
 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48. 
 
§ 9 Skjøtsel 
           Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 
naturmangfoldloven § 47.  

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

 
§ 11 Forvaltningsmyndighet 
          Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 
§ 12 Ikrafttredelse 
          Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. desember 1977 nr. 5 om 
Bergsåsen naturreservat og plantelivsfredningsområde, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vedlegg 20. 
Forskrift om vern av Djupdalen naturreservat, Verdal kommune, Trøndelag  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et område  som representerer en bestemt type natur i 
form av eldre og lite påvirket gammel skog under naturlig dynamikk, med naturtypene 
høgstaudeskog, flomskogsmark og elvekløft/bekkekløft. Videre er formålet å bevare et område som 
har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for sjeldne og sårbare arter 
knyttet til disse naturtypene. 

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

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 
 

§ 2 Geografisk avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Verdal kommune: 200/1, 201/2. 
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5615 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Verdal kommune, hos Statsforvalteren i Trøndelag, 
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

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

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

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

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 
 

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

a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. beiting 
e. fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt 
f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt 
g. vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet 
h. rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og 

nedfall over stien i stiens naturlige bredde  
i. skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og furu skal 

ikke felles 



j. utsetting av saltsteiner 
k. skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på 
bjørk. Unntaket gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver 
tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær 
enn bjørk  

l. reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 
av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 
kjerneområder vist i forvaltningsplan 

m. rydding av etablert flyttelei vist på kart i forvaltningsplan 
n. vedlikehold av merket sti 
o. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i eller inntil verneområdet 
p. oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

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

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

a. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
b. Sykling er kun tillatt på eksisterende stier. 

 

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

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
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, hjort, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy som 
ikke setter varige spor i terrenget 

c. nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 
oppdragsgiver  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy 
e. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 
sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd 
b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd bokstav b  
c. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
d. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
f. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 
g. start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift  
h. oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift 
i. etablering av nye flytteleier i området 
j. bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten 



k. oppføring av gjerder og samleanlegg for beite 
l. oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller under § 4 
m. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning 
n. nødvendig motorferdsel for transport av materiell og utstyr til hytte i området  
o. nødvendig motorferdsel ved aktiviteter nevnt i § 4 bokstav g, j og § 7 bokstav c, e og k.  

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i 
distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  

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

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

 
§ 10 Forvaltningsplan 

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

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften.  Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
  



Vedlegg 21. 
Forskrift om endring av forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-
Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne 
kommuner, Nord-Trøndelag 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 og § 77. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
 
 
 
      I  
I forskrift 17. desember 2004 nr. 1691 om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-
Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne 
kommuner, Nord-Trøndelag, gjøres følgende endringer:  
 
Forskriftens tittel skal lyde:  
Forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 
nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, Trøndelag. 
 
§ 1 skal lyde:  

Samlet areal for nasjonalparken er på ca. 1931 km2 og berører følgende gnr./bnr. og 
eiendommer: 
Verdal kommune: 200/1. 
Steinkjer kommune: 156/3, 157/2, 159/4. 
Grong kommune: 26/1,15,17, 26/24,25. 
Snåsa kommune: 71/1,3, 71/1, 73/2,3, 73/1, 74/2, 80/1, 67/30, 79/1, 78/1, 77/1, 82/1, 72/1, 73/2. 
Lierne kommune: 47/1, 44/1, 36/1, 23/1, 24/1,3, 23/3, 24/2. 

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:80 000, datert 
Miljøverndepartementet desember 2004, med endringer vist på kart «Del av Blåfjella–
Skjækerfjella/Låarte–Skæhkere nasjonalpark» datert Klima- og miljødepartementet desember 2015, 
på kart «Del av Blåfjella–Skjækerfjella/Låarte–Skæhkere nasjonalpark» datert Klima- og 
miljødepartementet desember 2019, og på kart «Del av Blåfjella–Skjækerfjella/Låarte–Skæhkere 
nasjonalpark» datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. 

De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør 
koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart skal oppbevares i berørte kommuner, hos Statsforvalteren i 
Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og Miljødepartementet. 

 
      II 
Denne forskriften trer i kraft straks.  
 
  



Vedlegg 22.  
Forskrift om vern av Søndre Gjeskefjell naturreservat, Drangedal kommune, Vestfold og 
Telemark 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
 
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 
mangfold på grunn av forekomster av rik blandingsskog i lavlandet og gammel edelløvskog med 
dominans av eik, med mye død ved og gamle og hule eiketrær. Videre er formålet å bevare et 
område som har særskilt naturvitenskapelig verdi ved at det er leveområde for mange sjeldne og 
trua arter av karplanter, sopp og lav.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 
videreutvikle dem.  
 
§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Drangedal kommune: 31/5.   
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 511 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

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

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

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

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  
e. Bålbrenning er forbudt.  

 

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

a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk 
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. vedlikehold av eksisterende stier og veier i henhold til tilstand på vernetidspunktet  
e. beiting 
f. utsetting av saltstein 
g. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt 
h. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.  

 
§ 5 Regulering av ferdsel  

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



I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  
a. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b. Sykling, ridning og bruk av hest 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 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. 
 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  

a. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt 
c. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 
d. hogst av etablerte plantefelt  
e. merking og rydding av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier  
f. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  
g. oppsetting og vedlikehold av gjerder  
h. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 
i. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, f og § 7 bokstav a, 

b, d og g.  
       
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks.  
 
 
 



Vedlegg 23.  
Forskrift om vern av Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat, Gjerstad, Nissedal og 
Drangedal kommunar, Agder og Vestfold og Telemark 
 
Fastsett ved kongeleg resolusjon 11. februar 2022 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremja av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Føremål 

Føremålet med forskriften er å ta vare på eit område som har særleg betydning for 
biologisk mangfald ved at det har lite påvirka lågareliggjande skog i boreonemoral sone, og med 
førekomstar av gamal eikeskog med grove og hole eiker.  

Vidare er føremålet å bevare eit område som har særskilt naturvitskapleg verdi på grunn av 
førekomstar av sjeldne og truga arter av sopp, lav og insekt.  

Det er ei målsetjing å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, og eventuelt 
vidareutvikle dei. 
 
§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Gjerstad kommune: 27/5, 28/2. Nissedal 
kommune: 37/1, 39/1, 39/4, 39/5, 41/3. Drangedal kommune: 42/1.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 44 868 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. Dei nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Gjerstad, Nissedal og Drangedal kommunar, hos 
Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- 
og miljødepartementet. 
 
§ 3 Vernereglar 

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 
med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 
a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

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

c. Det må ikkje settast i gong tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 
bygningar, anlegg, gjerder, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 
kloakkleidningar, bygging av veger, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 
oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert ureining, 
etterlating 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 større arrangement er forbode. 
 
§ 4 Generelle unntak frå vernereglane 

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for 
a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk 
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk 
d. oppsetting av mellombelse mobile jakttårn for storviltjakt 
e. vedlikehald av eksisterande bygningar og anlegg i samsvar med tilstanden på 

vernetidspunktet  
f. vedlikehald og merking av eksisterande DNT-løype frå Sandvatn til Gautefall og 

Havrefjell Turlags blåmerka løype, avmerka på vernekartet  
g. brenning av bål med tørrkvist eller medteken ved i samsvar med gjeldande lovverk  



h. forsiktig rydding av småbuskar og kvist på postar i samband med storviltjakt  
i. beiting  
j. utplassering av saltstein 
k. vedlikehald av skogsbil- og traktorveg merka på vernekartet, i samsvar med tilstanden på 

vernetidspunktet.  
 
§ 5 Regulering av ferdsel 

All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne. 
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

a. Motorferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 
b. Utanom eksisterande vegar og stiar er sykling, bruk av hest og kjerre, og riding forbode. 

 
§ 6 Generelle unntak frå ferdselsreglane 

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 
tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsaugemed, og 
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av forvaltningsstyresmakta. 
Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd. 

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for 
a. naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som 

vert nytta skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg 
oppsyn for verneområdet i forkant av køyring 

b. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 
terrenget 

c. landing og start med Forsvaret sine luftfartøy. 
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne  
b. tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk 
c. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn nemnt i § 6 andre ledd 

bokstav b  
d. hogst av etablerte plantefelt  
e. merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar og gamle ferdselsvegar 
f. etablering av nye stiar og anna enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge naturmiljøet 

ikkje blir skadelidande  
g. avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar som nemnde i § 3 andre ledd bokstav d  
h. oppsetting og vedlikehald av gjerde i samband med beiting  
i. øvingskøyring for føremål nemnd i § 6 første ledd  
j. uttak av ved til hytte i reservatet 
k. merking og preparering av skiløype 
l. bruk av naturreservatet i miljøtilpassa reiselivsverksemnd etter plan godkjent av 

forvaltningsstyresmakta  
m. naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnd i § 4 bokstav e, j, k og § 7 bokstav 

a, b, d, e, h og k.  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsreglar 

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

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk 
tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med 
vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 
 



 
§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 
 
§ 11 Forvaltningsstyresmakt 

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta. 
 
§ 12 Ikraftsetjing 

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 1. desember 2017 nr. 1881 om 
vern av Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat, Gjerstad kommune i Aust-Agder og Nissedal 
kommune i Telemark oppheva.  
 
  



Vedlegg 24.  
Forskrift om vern av Mjøsjødalen naturreservat, Lillestrøm og Aurskog-Høland kommuner, 
Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet.  
 
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av et stort, variert og relativt lite påvirket område med lavtliggende gammel gran- og furuskog 
og gamle ospetrær. Videre er formålet å bevare et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi 
ved at det utgjør en gradient fra eldre furuskog på de tørrere og øvre delene til fuktigere og rikere 
eldre granskog nedover dalbunnen. Stedvis finnes rasmark, bergvegger og store steinblokker.  

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Lillestrøm kommune: 470/6, 475/1. Aurskog-
Høland kommune: 45/1, 46/1, 46/2.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1704 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Lillestrøm og Aurskog-Høland kommuner, hos 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3 Vernebestemmelser  

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

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

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

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

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

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for  
a. sanking av bær og matsopp  
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk  
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  
d. beiting 
e. utsetting av saltsteiner 
f. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk  
g. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før og tre 

uker etter avsluttet jakt 
h. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløype og gamle ferdselsveier, i 

henhold til standard på vernetidspunktet. Skiløypen er avmerket på vernekartet 



i. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 
kraftanlegg i og inntil verneområdet  

j. oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 
linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.  

 
§ 5 Regulering av ferdsel  

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

a. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
b. Utenom eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.  

 
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for  
a. nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

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

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

c. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 
eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 
sendes melding til forvaltningsmyndigheten  

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  
 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  
b. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  
c. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  
d. oppsetting av gjerde for husdyrbeite  
e. nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 
f. oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4  
g. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning  
h. nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av eksisterende skiløype vist på vernekartet 
i. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e, h og § 7 bokstav 

b, c og d.  
 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

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

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

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av natur-
reservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  



 
§ 11 Forvaltningsmyndighet  

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

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 
  



Vedlegg 25. 
Forskrift om vern av Hellekleivåe naturreservat, Nore og Uvdal kommune, Viken 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. februar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 
form av gammel grandominert skog i en bratt østvendt liside og en markert bekkekløft. Videre er 
formålet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det i partier er 
mye liggende og stående død ved i forskjellige dimensjoner og nedbrytningsstadier, og som dermed 
er leveområde for mange sjeldne arter. 

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

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nore og Uvdal kommune: 173/1, 174/1, 174/2, 
174/28. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3219 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet februar 2022. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nore og Uvdal kommune, hos Statsforvalteren i 
Oslo og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

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

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

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

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

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for 
a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. beiting  
e. utsetting av saltstein 
f. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved forutsatt at ikke fjelloverflater 

skades, i samsvar med gjeldende lovverk 
g. merking og vedlikehold av stier med standard som på vernetidspunktet  
h. oppsetting av mobile jakttårn fra og med 14 dager før jaktstart. Tårnene skal tas ned senest 

14 dager etter avsluttet jakt.  
i. vedlikehold av skogsbilveg og traktorveger avmerket på vernekartet med standard som på 

vernetidspunktet. 



 
§ 5 Regulering av ferdsel 

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

a. Motorferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
b. Bruk av sykkel og ridning er forbudt, med unntak for på eksisterende veg og sti 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 før kjøring 

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort og store rovdyr med lett beltekjøretøy som ikke 
setter varige spor i terrenget 

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy 
d. motorferdsel på skogsbilveg avmerket på vernekartet 
e. motorisert ferdsel på eksisterende traktorveier for drift av bakenforliggende skog. 

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d 
b. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 
c. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
d. oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting 
e. nødvendig uttransport av felt elg, hjort og store rovdyr med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b  
f. uttak av ved til eget bruk i stølshus i verneområdet  
g. gjenoppføring av bygninger som går tapt i brann eller naturskade  
h. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, h og i og § 7 b, c, d, f og g.  

 
§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

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

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

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

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

Denne forskriften trer i kraft straks. 


	Vedlegg 18.
	Forskrift om vern av Forrotjønna naturreservat, Namsskogan kommune, Trøndelag
	§ 1 Formål
	§ 2 Geografisk avgrensning
	§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
	§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
	§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

	Vedlegg 19.
	Forskrift om vern av Bergsåsen naturreservat, Snåsa kommune, Trøndelag
	§ 1 Formål
	§ 2 Geografisk avgrensning
	§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
	§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
	§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

	Vedlegg 20.
	§ 1 Formål
	§ 2 Geografisk avgrensning
	§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
	§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
	§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

	Vedlegg 21.
	Forskrift om endring av forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag
	Vedlegg 22.
	Forskrift om vern av Søndre Gjeskefjell naturreservat, Drangedal kommune, Vestfold og Telemark




