Vedlegg 1.
Forskrift om vern av Tingastad naturreservat, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane
Fastsett ved kongeleg resolusjon 14. desember 2018 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfald (naturmangfaldlova) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (føremål)
Føremålet med naturreservatet er å verne ein bestemt type natur i forma av eit stort og lite
påverka skogområde med sitt geologiske og biologiske mangfald. Føremålet er vidare å verne eit
området som er viktig for biologisk mangfald ved at det inneheld mange skogs- og
vegetasjonstypar med både rik lauvskog og høgareliggjande furuskog og bjørkeskog, der større
delar har areal med urskogprega fjellskog men også høgproduktiv gamal låglandsfuruskog, og ved
at det fangar opp ein kontinuerleg gradient frå fjord til fjell.
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.: Sogndal kommune: 108/2.
Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 1306 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. Dei nøyaktige grensene for
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.
Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Sogndal kommune, hos Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane, 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 delar 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 verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygningar, anlegg, gjerde, 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 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) Beiting.
b) Sanking av bær og matsopp.
c) Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk.
d) Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt.
e) Rydding av skotfelt ved jaktpostar slik at feltet er fritt for vegetasjon etter retningslinjer i
forvaltningsplan.
f) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.

g) Utplassering av saltstein.
h) Vedlikehald av eksisterande bygningar, gapahukar, jakttårn, stiar, bruer og andre anlegg og
innretningar, i samsvar med tilstand på vernetidspunktet.
i) Merking og rydding av eksisterande stiar. Retningslinjer vert gjeve i forvaltningsplan.
j) Rydding av stiar for ferdsel og sanking av beitedyr slik at dei kan haldast opne etter
vindfall og liknande. Forvaltningsplanen kan ha retningslinjer om slik rydding.
k) Ringbarking og felling av gran etter retningslinjer i forvaltningsplan.
§ 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 vist på vernekartet, er bruk av sykkel, 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 gjelder 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, hjort og bjørn med lett beltekøyretøy som ikkje set varige
spor i terrenget, og med traktor eller lett terrengkøyretøy på eksisterande traktorvegar vist
på vernekartet.
c) Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)
Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk.
b) Istandsetjing av bygningar, steinmurar, bruer og andre kulturminne etter samråd med
kulturminnestyresmaktene
c) Bygging av nye klopper til erstatning for gamle
d) Oppsetting av nye fleirårige gapahukar og jakttårn dersom hjortevilt endrar trekk.
e) Naudsynt motorferdsel for å fjerne gran felt i samsvar med § 4 k.
f) Gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som er gått tapt ved brann eller
naturskade.
g) Merking og rydding av nye stiar og oppsetting av turpostar.
h) Tilretteleggingstiltak på eksisterande stiar.
i) Bruk av naturreservatet i miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjend av
forvaltningsstyresmakta.
j) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnd i § 4 g og h, og § 7 a, b, c og f.
§ 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.
naturmangfaldlova § 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. naturmangfaldlova § 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.

Vedlegg 2.
Forskrift om vern av Hellebrekkene naturreservat, Tysvær kommune, Rogaland
Fastsett ved kongeleg resolusjon 14. desember 2018 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvalting av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (føremål)
Føremålet med naturreservatet er å verne ein bestemt type natur i form av eit lågtliggande
skogområde med vestleg, vindpåverka utkantførekomst av furuskog på Haugalandet. Område
inneheld også einerrik bjørkeskog og mindre innslag av svartorsumpskog og lågurtskog. I nord er
det beiteskog, naturbeitemark og tilgrodde, einerrike stadia av tidlegare beiteskog. Skogen er
middels gammal med daud ved av ulik nedbrytingsgrad. Her finst og enkelte eldre tre av furu og
eik.
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.: Tysvær kommune: 138/4, 145/21, 147/1,
148/1.
Naturreservatet dekker eit totalareal på om lag 1166 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. Dei nøyaktige grensene for
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.
Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Tysvær kommune, hos Fylkesmannen i
Rogaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernereglar)
I naturreservatet må ingen gjera noko som skadar verneverdiane som går frem 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., 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) Beiting.
d) Vedlikehald av eksisterande vegar og andre anlegg og innretningar i samsvar med
tilstanden på vernetidspunktet.
e) 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, medrekna landing og start med luftfartøy, er forbode.
b) Utanom eksisterande vegar og stiar er bruk av sykkel, hest og kjerre samt riding forbode.
§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel)
Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og
tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.
Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd.
Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal
vera skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for
verneområdet 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 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.
e) Oppføring av gjerde i samband med beiting.
f) Utsetjing av saltsteinar.
g) Uttak av norsk gran og utanlandske bartre
h) Naudsynt uttransport av felt hjort og elg med anna køyretøy enn nemnt i § 6 andre ledd b.
i) Naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 d og § 7 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. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalda nærare retningsliner for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltingsstyresmakt)
Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.
§ 12. (ikraftsetjing)
Denne forskrifta trer i kraft straks.

Vedlegg 3.
Forskrift om vern av Hesten naturreservat, Strand og Forsand kommunar, Rogaland
Fastsett ved kongeleg resolusjon 14. desember 2018 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvalting av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (føremål)
Føremålet med naturreservatet er å verna eit område som representerer ein bestemt type
natur i form av eit stort samanhengande, variert, lågtliggande og høgproduktiv skogområde med alt
naturleg plante- og dyreliv. Fattig kystfuruskog med boreonemoral regnskog er den dominerande
skogstypen. I tillegg er det innslag av svartorsumpskog, lågurtskog og edellauvskog. Ein stor del av
skogen er gammal med fleire store, hole eiker.
Det er ei målsetjing å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, og eventuelt
vidareutvikle dei.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Strand kommune: 57/1, 57/2, 57/3, 57/5, 57/6,
59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 63/16. Forsand kommune: 1/1, 3/1, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1,
6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6.
Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 9294 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. Dei nøyaktige grensene for
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.
Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Strand kommune og Forsand kommune, hos
Fylkesmannen i Rogaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernereglar)
I naturreservatet må ingen gjera noko som skadar verneverdiane som går frem av føremålet
med vernet.
I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:
a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er
forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet.
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.
b) Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig
forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode både på land og i vatn.
c) Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endra naturmiljøet, som til dømes oppføring av
bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombels innretningar, parkering av
campingvogner, brakker e. l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar,
kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak,
oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller 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) Beiting
d) Vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar i samsvar
med tilstanden på vernetidspunktet.
e) Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller med ved teken med inn i reservatet i samsvar
med gjeldande lovverk.

f) Drift og vedlikehald, samt istandsetjing ved akutt utfall eller fare for akutt utfall på
eksisterande energi- og kraftanlegg.
g) Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking av
linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skadar verneverdiane i verneføremålet nemneverdig.
h) Utsetjing av saltsteinar.
§ 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 sti viste på vernekartet er bruk av sykkel, hest og kjerre samt
riding forbode.
§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel)
Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og
tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.
Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd.
Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal
vera skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for
verneområdet før køyring skjer.
b) Naudsynt motorferdsel i samanheng med akutt utfall eller fare for akutt utfall på
eksisterande energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant
sendast melding til forvaltingsstyresmakta.
c) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i
terrenget.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)
Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrensa bruk av reservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d.
b) Istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.
c) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk.
d) Rydding og vedlikehald av eksisterande stiar.
e) Gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som er gått tapt ved brann eller
naturskade.
f) Oppgradering eller fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4.
g) Naudsynt motorferdsel i samanheng med drift og vedlikehald, samt oppgradering og
fornying av eksisterande kraftlinje.
h) Oppføring av gjerde i samband med beiting.
i) Uttak av norsk gran og utanlandske treslag
j) Opplag av båtar
k) Avgrensa bruk av reservatet i samband med undervisning og vitskapleg forsking.
l) Naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 d, g og h og § 7 b, c, e, h og i.
§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)
Forvaltingsstyresmakta kan gjera unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet
med vernet og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik
eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9. (skjøtsel)
Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setja i verk tiltak
for å oppretthalda eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalda nærare retningsliner for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltingsstyresmakt)
Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.
§ 12. (ikraftsetjing)
Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 17. desember 1999 nr. 1449 om
freding av Gitlandsåsen som naturreservat, Forsand og Strand kommunar, Rogaland, oppheva.

Vedlegg 4.
Forskrift om vern av Lågabakkane naturreservat, Larvik kommune, Vestfold
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima –
og miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av gammel ravinegranskog og sandfuruskog i lavlandet, med de naturlig
forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Området har forekomster av sjeldne og
trua arter.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle disse.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Larvik kommune: 99/1.
Naturreservatet dekker et areal på ca. 122 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Larvik kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold,
Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert laveller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til 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) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
d) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
e) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt og laksefiske.
f) Vedlikehold av eksisterende stier, samt andre anlegg og innretninger, derav pumpehus med
strømforsyning og kabel samt gapahuk, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
g) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
h) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.
i) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
j) Beiting.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende stier er bruk av sykkel forbudt. Bruk av hest og ridning er forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for gjennomføring av militær
operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på
eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved motorisert transport skal det i etterkant sendes
melding til forvaltningsmyndigheten.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d) 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.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet til aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av fisk og vilt, samt enkel tilrettelegging for fiske.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Utsetting av saltstein.
e) Merking av eksisterende stier.
f) Nødvendig klopping av eksisterende stier.
g) Rassikring av eksisterende stier ved større jordskred.
h) Gjenreising av enkle gapahuker langs elva.
i) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
j) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
k) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og
fornyelse av eksisterende kraftlinje.
l) Nødvendig oppgradering av pumpehus med kabel.
m) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 f og § 7 c, d, g og l.
n) Oppsetting av gjerder for beiting.
§ 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 naturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.

§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 5.
Forskrift om vern av St. Hansåsen naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima –
og miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av eldre, naturlig forynget og lite påvirket skog i lavlandet, med de naturlig
forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Området inneholder truede og sjeldne
arter, og har særlig betydning for biologisk mangfold.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle disse.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Holmestrand kommune: 209/1.
Naturreservatet dekker et areal på ca. 234 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Holmestrand kommune, hos Fylkesmannen i
Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til 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) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
d) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
e) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.
f) Vedlikehold av eksisterende traktorveier, samt andre anlegg og innretninger, i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
g) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
h) Beiting.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende traktorveier, er bruk av sykkel, hest og ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for gjennomføring av militær
operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorveier inntegnet på
vernekartet.
b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet til aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
c) Oppsetting av gjerder for beiting.
d) Utsetting av saltstein.
e) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
f) Merking av eksisterende traktorveier.
g) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
h) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 f og § 7 b, c, d og e.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den naturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 6.
Forskrift om vern av Sæteråsen naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima –
og miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare floristisk meget rike skogtyper av lågurtgranskog,
blandingsskoger i lavlandet og edelløvskog som er lite påvirket av hogst, med de naturlig
forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Videre er formålet å verne et område som
har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder truet, sjelden og sårbar natur.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle disse.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Holmestrand kommune: 110/1, 111/1, 208/3.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2014 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Holmestrand kommune, hos Fylkesmannen i
Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i
verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker o.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 andre konsentrerte
forurensningstilførsler, 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) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
d) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
e) Vedlikehold av veier og stier inntegnet på vernekartet, i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
f) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger, i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
g) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
h) Beiting innenfor sone I inntegnet 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 er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veier og stier avmerket på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og
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 uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
b) Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei avmerket på vernekartet, i forbindelse
med skogsdrift av bakenforliggende areal på gnr/bnr. 209/1 i Holmestrand kommune.
c) Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei avmerket på vernekartet, for
vedlikehold og oppgradering av eksisterende energi- og kraftanlegg nord for
reservatgrensen.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe, innenfor
sone I inntegnet på vernekartet. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet
i forkant av kjøring.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
c) Utsetting av saltstein.
d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
e) Merking av eksisterende veier og stier inntegnet på vernekartet.
f) Vegetasjonsrydding og skjøtsel på gnr/bnr. 110/1 for å holde opprinnelige setervoller rundt
Bakkesetra åpne og hindre gjengroing.
g) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
h) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til Bakkesetra på gnr/bnr.
110/1.
i) Gjenreising av eksisterende bygninger på Bakkesetra på gnr/bnr. 110/1, som er gått tapt
ved naturskade eller brann.
j) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak etter § 4 b, e, f og § 7 b, c, d, f og i.
k) Oppsetting av gjerder for beiting innenfor sone I inntegnet på vernekartet.
§ 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 25. november 2016 nr. 100
om fredning av Sæteråsen naturreservat, Hof og Holmestrand kommuner, Vestfold.

Vedlegg 7.
Forskrift om vern av Flatdalsåsen naturreservat, Nes og Gol kommuner, Buskerud
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100
om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Klima- og miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som representerer en bestemt
type natur i form av gammel og lite påvirket skog og en svært verdifull bekkekløft. Videre er
formålet å verne et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det består
av store arealer med gamle trær og mye død ved, som gir et stort artsmangfold. Området
inneholder truet, sjelden og sårbar natur.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand,
og eventuelt videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nes kommune: 47/1, 47/3, 47/5, 47/7,
47/13, 47/24. Gol kommune: 5/12, 5/79, 5/80, 8/1, 8/3, 8/5, 9/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 12 549 dekar. Grensene for naturreservatet
går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene
for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Nes kommune, i Gol kommune, hos
Fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i
verneformålet. I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det
er forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Utsetting av saltsteiner.
f) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende
lovverk.

g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding
av kvist og småbusker i skuddfeltet.
h) Rydding og vedlikehold av eksisterende stier avmerket på vernekartet, dvs.
fjerning av greiner og nedfall over traseen, samt vedlikehold av skilting og
merking.
i) Vedlikehold av eksisterende bygninger, traktorveier, jakttårn og andre anlegg og
innretninger, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
j) Rydding av vegetasjon inntil tre dekar per hytte rundt eksisterende hytter.
§ 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 traktorveger og stier 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 i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d) Nødvendig motorferdsel på traktorveier avmerket på vernekartet for uttransport av
felt elg og hjort.
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 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan
godkjent av forvaltningsmyndigheten.
e) Oppsetting av gjerde for husdyrbeite.
f) Nødvendig motorferdsel på traktorvei for transport av ved, materialer og utstyr til
Nøreimshytta.
g) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til hytter i
naturreservatet.
h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og i, og § 7 b, c og e.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering
og fornyelse av eksisterende kraftlinje.
j) Nødvendig sikringshogst langs kraftlinje utenfor naturreservatet for å ivareta
forsyningssikkerheten.
§ 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 16. desember 2011
nr. 1281 om fredning av Fladalsåsen naturreservat, Nes kommune, Buskerud og forskrift 10.
juni 2016 nr. 622 om fredning av Nøreimsbekken naturreservat, Gol kommune, Buskerud.

Vedlegg 8.
Forskrift om vern av Geitmyråsen naturreservat, Røyken kommune, Buskerud
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100
om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Klima- og miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som representerer en bestemt
type natur i form av gammel og lite påvirket skog. Videre er formålet å verne et område som
har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det har betydelig innslag av rikere
vegetasjonstyper.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand,
og eventuelt videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Røyken kommune: 61/7.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1099 dekar. Grensene for naturreservatet
går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene
for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Røyken kommune, hos Fylkesmannen i
Buskerud, 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 og forsiktig rydding
av kvist og småbusker i skuddfeltet.
h) Rydding og vedlikehold av eksisterende stier avmerket på vernekartet, dvs.
fjerning av greiner og nedfall over traseen, samt vedlikehold av skilting, merking
og klopper.

§ 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 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 i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan
godkjent av forvaltningsmyndigheten.
e) Oppsetting av gjerde for husdyrbeite.
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 b, c og e.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet.
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 9.
Forskrift om endring av forskrift 14. februar 2014 nr. 156 om Sandungåsen naturreservat,
Hurum kommune, Buskerud
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 77. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
I
I forskrift 14. februar 2014 nr. 156 om vern av Sandungåsen naturreservat, Hurum kommune,
Buskerud, gjøres følgende endringer:
Forskriftens tittel skal lyde:
Forskrift om vern av Sandungåsen naturreservat, Røyken og Hurum kommuner, Buskerud.
§ 2 skal lyde:
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Hurum kommune: 1/1, 8/2, 8/5, 8/13. Røyken
kommune: 49/4, 58/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2621 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Hurum og Røyken kommuner, hos Fylkesmannen i
Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 4 ny bokstav i skal lyde:
Vedlikehold av traktorveier inntegnet på vernekart i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
§ 6 andre ledd skal lyde:
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 motorferdsel på traktorveier avmerket på vernekartet for uttransport av felt elg
og hjort.
II
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 10.
Forskrift om vern av Eine naturreservat, Bærum kommune, Akershus
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å verne et område som representerer en bestemt type natur
i form av et rikt og variert område med gammel granskog med betydelig mengde død ved og
innslag av rik edellauvskog og rike blandingsskoger. Videre er formålet å verne et område som har
særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for mange sjeldne og truede arter
og ved at det har potensiale for et stort artsmangfold knyttet til varmekjære forhold og en rik
berggrunn.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Det skal samtidig tas hensyn til bruk av naturreservatet til idretts- og friluftslivsformål som
ikke forringer verneverdiene nevnt i første ledd.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bærum kommune: 95/4, 95/6.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 493 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Bærum kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveier, i
henhold til tilstand på vernetidspunktet.
f) Merking, rydding og vedlikehold av Eineåsen skianleggs skitrasé innenfor sonen vist på
vernekartet. Trær som hogges skal forbli i naturreservatet.
g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før
jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.
h) Utsetting av saltsteiner.
i) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende

j)

k)
l)
m)
n)
o)

lovverk.
Orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på
fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til
naturmiljø og rettighetshavere» av 3.12.1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen
følges.
Utplassering av kjentmannsposter, forutsatt at postplasseringen tar hensyn til sårbar natur
minimum på samme nivå som i avtalen av 3.12.1989 omtalt i § 4 j.
Terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer verneverdiene
angitt i verneformålet.
Skirenn.
Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet.
Begrenset utvidelse av skitrasé innenfor sonen vist på vernekartet, forutsatt at
verneverdiene angitt i verneformålet ikke forringes.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veier og stier er bruk av sykkel samt ridning forbudt.
Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere ferdselen i hele
eller deler av naturreservatet.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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 motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende løypetraseer eller
løypetraseer som er tillatt etter andre bestemmelser i forskriften.
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med merking, rydding og vedlikehold av skitrasé
innenfor sonen vist på vernekartet, som nevnt i § 4 f.
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med begrenset utvidelse av skitrasé i sonen vist på
vernekartet, som nevnt i § 4 o.
f) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
b) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
c) Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
Oppgradering av skitrasé innenfor sonen vist på vernekartet.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
e) Rydding av utsiktspunkt.
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og h og § 7 a, b, c, d og i.
g) Bruk av området til sykkelritt.
h) Ridning utenfor eksisterende veier og stier.
i) Nødvendige tiltak utenfor sonen for skitrasé vist på vernekartet, av hensyn til drift av
skianlegget. Trær som hogges skal forbli i naturreservatet.

§ 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 Vassmyråsen, Bærum kommune, Akershus
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som representerer en bestemt type
natur i form av gammel granskog på god bonitet og med betydelig mengde av både liggende og
stående død ved. Området har også forekomster av velutviklet flommarksskog, sumpskog og
verdifulle bergveggsmiljøer.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem. Naturreservatet anses som velegnet til å øke sin verneverdi gjennom fri
utvikling.
Det skal samtidig tas hensyn til bruk av naturreservatet til idretts- og friluftslivsformål som
ikke forringer verneverdiene nevnt i første ledd.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bærum kommune: 46/2, 78/5.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 409 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Bærum kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
f) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende traktorvei vist på vernekartet, i henhold
til tilstand på vernetidspunktet.
g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før
jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.
h) Utsetting av saltsteiner.
i) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende
lovverk.

j)

Orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på
fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til
naturmiljø og rettighetshavere» av 3.12.1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen
følges.
k) Terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer verneverdiene
angitt i verneformålet.
l) Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veier og stier er bruk av sykkel samt ridning forbudt.
Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere ferdselen i hele
eller deler av naturreservatet.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
b) Oppsetting av nye gjerder i forbindelse med beiting.
c) Enkel utbedring og endring av eksisterende traktorvei vist på vernekartet i forbindelse med
frilufts- og informasjonsformål.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og h og § 7 a, b, c og d.
f) Bruk av området til sykkelritt.
§ 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 Trolldalen naturreservat, Oppegård kommune, Akershus
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av en relativt intakt kystnær lavlandsskog i en vestvendt liside. I kantsonen langs
innmark og på åkerholmene finnes hagemarkspreget skog med flere gamle og grove eiker. Langs
fjorden finnes åpen strandeng. Videre er formålet å verne et området som har særlig betydning for
biologisk mangfold ved at det inneholder rike og varierte vegetasjonstyper, som rik blandingsskog,
lågurteikeskog, rik sumpskog og alm-lindeskog.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem. Hovedvekten av områdets verneverdier tas best vare på gjennom fri utvikling
der målsettingen er å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, men aktiv skjøtsel kan
være nødvendig for å opprettholde eller øke verneverdiene på åkerholmene og i kantsonen langs
innmarken.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Oppegård kommune: 35/9, 35/36, 37/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 600 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Oppegård kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller 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) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før
jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt og forsiktig rydding av småkvist i skuddfeltet.
g) Vedlikehold av eksisterende gjerder for husdyrbeite.
h) Rydding og vedlikehold av eksisterende stier og skiløype inntegnet på vernekartet, dvs.
fjerning av greiner og nedfall over stien.

i)

Felling eller ringbarking av busker og trær med omkrets mindre enn 20 cm i brysthøyde i
en sone inntil 10 meter fra innmark, med unntak eik, lind, ask og alm.
j) Felling eller ringbarking av gran i en sone inntil 10 meter fra innmark.
k) Vedlikehold av eksisterende veier inntegnet på vernekartet, i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
l) Vedlikehold av eksisterende grøfter som fører fra dyrka mark, i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
m) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
n) 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 veier og 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 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) Motorferdsel på eksisterende veier inntegnet på vernekartet.
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på
eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant
sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
c) Oppføring av gjerder for husdyrbeite.
d) Skjøtsel av kantsoner og fristilling av store eiketrær og andre trær med spesiell verdi for
biologisk mangfold.
e) Felling, ringbarking eller fjerning av greiner av enkelttrær som ikke omfattes av § 4 i, men
som ikke har spesiell verdi for ivaretakelse av biologisk mangfold, for å unngå uakseptabel
skyggevirkning på innmark.
f) Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av eksisterende skiløype vist på vernekartet, etter
standard på vernetidspunktet.
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og
fornyelse av eksisterende kraftlinje.
h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, g og l og § 7 a, b og c.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 12 B.
Forskrift om endring av forskrift 27. juni 2008 nr. 696 om supplerende vern for Oslofjorden,
delplan Oslo og Akershus – Vedlegg 30 - Svartskog landskapsvernområde, Oppegård
kommune, Akershus
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 77. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
I
I forskrift 27. juni 2008 nr. 696 om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus –
Vedlegg 30 – Svartskog landskapsvernområde, Oppegård kommune, Akershus gjøres følgende
endringer:
§ 1 skal lyde:
Det vernede området berører følgende gnr./bnr. i Oppegård kommune: 32/67, 32/87, 33/1,
33/3, 34/1, 34/2, 34/13, 34/17, 34/18, 34/19, 34/29, 35/1, 35/7, 35/15, 35/9, 35/101, 35/112, 35/128,
35/136, 35/158, 36/3, 50/1, 50/2 og 50/15.
Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 1 914 daa, alt er landareal.
Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart datert Klima- og miljødepartementet
desember 2018. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka.
Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Oppegård kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
II
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 13.
Forskrift om vern av Pipra og Storrsjøhøgda, Nannestad og Nittedal kommuner, Akershus
og Lunner kommune, Oppland
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og sammenhengende område med
gammel og lite påvirket granskog, som har særlig betydning for biologisk mangfold i form av å
utgjøre en viktig del av et nettverk av vernet gammelskog på Romeriksåsene. Området har særlig
betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for vedboende sopp og lavarter knyttet
til eldre og fuktig granskog, herunder huldrestry, og for arealkrevende arter.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem. Naturreservatet anses som velegnet til å øke sin verneverdi gjennom fri
utvikling.
Det skal samtidig tas hensyn til bruk av naturreservatet til idretts- og friluftslivsformål som
ikke forringer verneverdiene nevnt i § 1, første ledd.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nittedal kommune: 49/6. Nannestad kommune:
8/1. Lunner kommune: 116/3.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3573 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Nittedal kommune, Nannestad kommune, Lunner
kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oppland, i Miljødirektoratet og
i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
§ 4. (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) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier, i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
f) Begrenset utvidelse av eksisterende stier som ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet.

g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før
jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.
h) Utsetting av saltsteiner.
i) Vedlikehold av eksisterende gapahuk avmerket på vernekartet, i henhold til standard på
vernetidspunktet.
j) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende
lovverk.
k) Orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på
fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til
naturmiljø og rettighetshavere» av 3.12.1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen
følges.
l) Terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer verneverdiene
angitt i verneformålet.
m) Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet.
n) Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energiog kraftanlegg.
o) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linetverrsnitt når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veier og stier er bruk av sykkel samt ridning forbudt.
Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere ferdselen i hele
eller deler av naturreservatet.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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 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) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
b) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
c) Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier og gamle ferdselsveier.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
e) Merking, rydding, vedlikehold og preparering av eksisterende hundespannløype.
f) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og
kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.
h) Bruk av området til sykkelritt.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og h og § 7 a, b, c, d og e.

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

Vedlegg 14.
Forskrift om vern av Nesøya naturreservat, Aremark kommune, Østfold
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima og miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur, gammel lavlandsgranskog. Området inneholder partier med grov granskog der det stedvis er
mye liggende død ved og innslag av flompåvirket våtmark med svartor, vierkratt og annen
våtmarksvegetasjon.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Aremark kommune: 70/1, 70/5.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 103 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Aremark kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller andre konsentrerte
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til 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 for husdyr.
f) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken og medbrakt ved forutsatt at ikke fjelloverflater
skades, i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel og ridning er forbudt.

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med lett beltekjøretøy som
ikke setter varige spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
e) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med annet kjøretøy enn
lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd b.
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 b, c og d.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet i
henhold til 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 Brentåsen naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av en østvendt, eksponert liskog med hele gradienten fra platået til Glomma. Store
deler er grandominert, men furuskog og noe edelløvskog finnes. Området har særlig betydning for
biologisk mangfold.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Sarpsborg kommune: 2010/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca.145 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Sarpsborg kommune, hos Fylkesmannen i Østfold,
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Foring av vilt er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller 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) Utsetting av saltstein for husdyr.
f) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken og medbrakt ved forutsatt at ikke fjelloverflater
skades, i samsvar med gjeldende lovverk.
g) Vedlikehold av hytte.
h) Uttak av ved til eget bruk i hytte i 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 er forbudt.
b) Bruk av sykkel og ridning er forbudt.

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i
terrenget.
b) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
c) 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.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som
nevnt i § 6 annet ledd a.
f) Gjenoppføring av hytte dersom denne går tapt i brann eller naturskade.
g) Fjerning av trær som utgjør en fare for hytte.
h) Legging av strømkabel fra elva langs reservatgrensen i nord.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og 7 b, c, d, f, g og h.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller 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 endring av forskrift 13. desember 2013 nr. 1458 om vern av Fjella
naturreservat, Marker og Rakkestad kommuner, Østfold
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 77. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
I
I forskrift 13. desember 2013 nr. 1458 om vern av Fjella naturreservat, Marker og Rakkestad
kommuner, Østfold, gjøres følgende endringer:
§ 2 skal lyde:
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 29/1, 29/2, 84/1, 85/1, 86/1, 86/2 og 86/7 i
Marker kommune og 42/3, 45/2, 45/4, 45/5, 45/6, 45/8, 45/10, 45/11, 45/12, 46/6, 46/7, 46/10,
46/19, 46/21 og 46/22 i Rakkestad kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 17 252 dekar.
Grensene for naturreservatet går fram av datert Klima- og miljødepartementet desember
2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Marker og Rakkestad kommuner, hos
Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
II
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 17.
Forskrift om vern av Brattåshaugen naturreservat, Gjøvik kommune, Oppland
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med en bestemt type natur i form av
gammel granskog som blant annet har rike forekomster av den truede arten huldrestry. Videre er
formålet å verne et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder
en del død ved og gamle trær og som er livsmiljø for truede lav- og sopparter.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Gjøvik kommune: 228/28, 228/34, 228/37,
229/14, 230/5, 230/39.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 562 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Gjøvik kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler,
kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak,
oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
e) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Beiting
b) Sanking av bær og matsopp.
c) Jakt, fangst og fiske 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) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
f) Vedlikehold av eksisterende veg, traktorveger, bu og andre anlegg og innretninger i
henhold til tilstand på vernetidspunktet. Eksisterende veg og traktorveger er avmerket på
vernekartet.
g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende
lovverk.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom eksisterende veg og
traktorveger avmerket på vernekartet og 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
oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende
traktorveger vist 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.
e) Nødvendig motorferdsel på veg avmerket på vernekartet.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting.
c) Utsetting av saltsteiner.
d) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger.
f) Etablering av nye stier, skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge
naturmiljøet ikke blir skadelidende.
g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
h) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
i) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet
ledd b.
j) Nødvendig motorisert ferdsel for transport av materialer, ved, varer og utstyr til hytter og
buer, langs traktorveger avmerket på vernekartet.
k) Nødvendig opprusting av eksisterende veg vist på vernekartet.
l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d, e, g og k.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.

§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 18.
Forskrift om vern av Solbrålia og Stordalsberget naturreservat, Sør-Fron og Nord-Fron
kommuner, Oppland
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av velutviklet
kalkgranskog, lågurtskog med både gran, bjørk og furu, høgstaudeskog, gråor-heggeskog og
hengebjørkskog, samt kalkrike sørberg-, bergvegg- og rasmarknaturtyper og naturbeitemarker.
Videre er formålet å verne et området som særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er et
viktig leveområde for sjeldne og truede arter, deriblant et ekstremt stort mangfold av insektarter
samt et rikt artsmangfold av karplanter, kalkberglav, mykorrhizasopp og fugl som blant annet
spetter. Området har i tillegg spesielle kulturbetingede elementer og kulturpregede
vegetasjonssamfunn.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Sør-Fron kommune: 55/1, 55/3. Nord-Fron
kommune: 271/1, 274/1, 275/1, 276/6, 276/14.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1125 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Sør-Fron kommune og Nord-Fron kommune, hos
Fylkesmannen i Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler,
kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak,
oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til 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) Beiting.
b) Sanking av bær og matsopp.
c) Jakt og fangst 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) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.

f) Vedlikehold av traktorveger og andre eksisterende anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet, herunder skredvoll mot fylkesveg 312. Traktorvegene som
kan vedlikeholdes, er avmerket på vernekartet.
g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende
lovverk.
h) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
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) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Ridning og bruk av hest og kjerre er forbudt utenom eksisterende traktorveger avmerket på
vernekartet og Pilegrimsleden.
c) Bruk av sykkel er forbudt utenom eksisterende traktorveger og stier avmerket på
vernekartet.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) 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 motorferdsel i forbindelse med landbruksnæring og utfrakt av felt elg, hjort og
bjørn på traktorvegene avmerket på vernekartet.
c) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget.
d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn med
beitedyr.
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)
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting.
c) Utsetting av saltsteiner.
d) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier avmerket på vernekartet, herunder
Pilegrimsleden, og andre gamle ferdselsveger.
f) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet
ikke blir skadelidende.
g) Ridning langs bestemte traseer.
h) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
i) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
j) Nødvendig opprusting av eksisterende traktorveger avmerket på vernekartet.
k) Tiltak mot ras og skred på fylkesveg 312 og tilgrensende boligeiendom.
l) Rydding av vegetasjon som utgjør en sikkerhetsrisiko langs fylkesveg 312.
m) Nødvendige tiltak innenfor naturreservatet for vedlikehold av fylkesveg 312.

n) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
o) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og
fornyelse av eksisterende kraftlinje
p) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d, e, h, j, k, l
og m.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. desember 2017 nr.
2076 om vern av Solbrålia og Stordalsberget naturreservat i Sør-Fron og Nord-Fron kommuner,
Oppland.

Vedlegg 19.
Forskrift om vern av Sjoa naturreservat, Sel kommune, Oppland
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av en velutviklet,
variert, artsrik og stor elve- og bekkekløft, sjeldne utforminger av kalkskog og velutviklet
bergveggskog med furu og bjørk, høgstaudeskog og gråor-heggeskog. Videre er formålet å verne et
område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er et viktig leveområde for
sjeldne og truede arter, deriblant et stort mangfold av jordboende sopp og en rik lavflora og
karplateflora. Området har i tillegg en spesiell geologisk forekomst av nasjonal betydning i form av
en stor ravine med høg naturvitenskapelig verdi som referanselokalitet.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Sel kommune: 176/1, 176/2, 176/6, 176/9,
176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/14, 176/15, 177/1, 177/3, 177/4, 177/6, 177/9, 177/10, 177/11,
177/12, 177/14, 177/15, 178/6, 179/1, 179/9, 179/12, 180/1, 180/2, 180/4, 180/7, 181/3, 181/6,
181/7, 181/20, 181/25, 181/41, 181/57, 181/109, 181/131, 181/464.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2120 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Sel kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler,
kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak,
oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til 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) Beiting.
b) Sanking av bær og matsopp.
c) Jakt og fangst 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) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
f) Vedlikehold av traktorveger og andre eksisterende anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet, herunder telefonledning og drikkevannsbrønn med tilkoblet

varmekabel. Traktorvegene og telefonledningen som kan vedlikeholdes, er avmerket på
vernekartet.
g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende
lovverk.
h) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
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) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom 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
oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) 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 motorferdsel i forbindelse med landbruksnæring og utfrakt av felt elg, hjort og
bjørn på traktorvegene avmerket på vernekartet.
c) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget.
d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn med
beitedyr.
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)
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting.
c) Utsetting av saltsteiner.
d) Skjøtsel av randsoner mot dyrket mark.
e) Etablering av vatningsanlegg for jordbruksvatning.
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 så lenge naturmiljøet
ikke blir skadelidende.
i) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
j) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
k) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og
fornyelse av eksisterende kraftlinje.
m) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d, e, f, g, h
og i.

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

Vedlegg 20.
Forskrift om vern av Bjørnhaugen naturreservat, Nordre Land kommune, Oppland
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av gammel granskog. Videre er formålet å verne et område som har særlig betydning
for biologisk mangfold ved at det er et viktig leveområde for sjeldne og truete arter som huldrestry
og den truede naturtypen slåttemyr.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nordre Land kommune: 91/1, 91/5.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 930 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Nordre Land kommune, hos Fylkesmannen i
Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler,
kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak,
oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
e) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Beiting
b) Sanking av bær og matsopp.
c) Jakt, fangst og fiske 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) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
f) Vedlikehold av traktorveg og andre eksisterende anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet. Eksisterende traktorveg er avmerket på vernekartet.
g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende
lovverk.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom eksisterende traktorveg.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende
traktorveg 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.
e) Nødvendig motorferdsel på frossen og snødekt mark for utfrakt av tømmer fra områder på
eiendommene gnr./bnr. 90/20, 90/50, 93/61 og 94/95 i Nordre Land og gnr./bnr. 161/90 i
Lillehammer nord og øst for naturreservatet gjennom dette til eksisterende veg.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting.
c) Utsetting av saltsteiner.
d) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger.
f) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet
ikke blir skadelidende.
g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
h) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d, e og g.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet.
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 21.
Forskrift om vern av Homstad naturreservat, Overhalla kommune, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima
og miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representer en bestemt type natur i
form av gammel og lite påvirket skog. Med sin variasjon av naturtyper, økosystemer, arter og
naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for biologisk mangfold ved at det har
forekomster av truet og sårbar natur som boreal regnskog og sjeldne og sårbare arter knyttet til
denne naturtypen.
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: Overhalla kommune: 29/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 227 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Overhalla kommune, hos Fylkesmannen
Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra 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 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
h) Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og
nedfall over stien.

i)

j)

Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 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.
Bålbrenning med medbrakt ved.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist i forvaltningsplan.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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 og drag eller lett
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med
oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
e) Motorisert ferdsel på eksisterende veg gjennom området.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6
første ledd.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6
annet ledd b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fiske
f) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite
g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
h) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
k) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr, jfr. forvaltningsplan.
l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g og h, og § 7 c, e og f.
m) Utsetting av saltsteiner.
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.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 22.
Forskrift om vern av Ledangsvalen naturreservat, Namdalseid kommune, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima
og miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av gammel og lite påvirket skog. Med sin variasjon av naturtyper, økosystemer, arter
og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for biologisk mangfold, særlig
knyttet til truet og sårbar natur som boreal regnskog og sjeldne og sårbare arter knyttet til denne
naturtypen.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Namdalseid kommune: 184/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på 716 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos Fylkesmannen i
Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima -og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet.
b) 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.
d) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
e) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
h) Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og
nedfall over stien
i) Utsetting av saltsteiner.

j)

Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på
andre trær enn bjørk.
k) Bålbrenning med medbrakt ved og rekved fra fjæra i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist i forvaltningsplan.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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 og drag eller lett
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med
oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6
første ledd.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6
annet ledd b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
f) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite
g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift
h) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
k) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr, jfr. forvaltningsplan.
l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g, h og i og § 7 c, e og f.
m) Enkel tilrettelegging for friluftsliv knyttet til Ledangsvalen.
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.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 23.
Forskrift om vern av Honnavasslia naturreservat, Flatanger kommune, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima
og miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av gammel og lite påvirket skog. Med sin variasjon av naturtyper, økosystemer, arter
og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for biologisk mangfold, særlig
knyttet til truet og sårbar natur som boreal regnskog, sumpskog og gammel skogunder naturlig
dynamikk og sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtyper.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Flatanger kommune: 30/2.
Naturreservatet dekker et totalareal på 952 daa. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Flatanger kommune, hos Fylkesmannen i
Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet.
b) 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.
d) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
e) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
f) Bålbrenning er kun tillatt med medbrakt virke eller rekved fra fjæra.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
h) Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og
nedfall over stien.

i)
j)

Utsetting av saltsteiner.
Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på
andre trær enn bjørk.
k) Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i
reindriften, avmerket i kart i forvaltningsplan.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist i forvaltningsplan.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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 og drag eller lett
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med
oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6
første ledd.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6
annet ledd b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fiske.
f) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite
g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift
h) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
k) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr, jfr. forvaltningsplan.
l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g, h og i og § 7 c, e og f.
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.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 24.
Forskrift om vern av Vegsetlia naturreservat, Snåsa kommune, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av rike skoger i låglandet, sørboreal sone, med edellauvskog, blandingsskoger av gran,
gammel skog under naturlig dynamikk. Videre er formålet å verne et område som har særlig
betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for sårbare arter knyttet til disse
naturtyper.
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: 7/5, 7/22 og 7/30.
Naturreservatet dekker et totalareal på 630 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Snåsa kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet.
b) 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.
d) 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.
e) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) 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 i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og nedfall
over stien.

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. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på
andre trær enn bjørk.
l) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold
av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan.
Uttak skal ikke foretas i kjerneområder vist i forvaltningsplan.
m) Rydding av eksisterende flyttelei eller kjørelei i reindrift, avmerket i kart forvaltningsplan.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist i forvaltningsplan.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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.
§ 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 annet kjøretøy enn nevnt i § 6
annet ledd b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
f) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
g) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
h) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
i) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
j) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
k) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g og j og § 7 c, e og j.
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 25.
Forskrift om vern av Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av variert gammel og lite påvirket skog på kalkgrunn. Videre er formålet å bevare
sårbar natur som kalkskoger, som har et rikt artsmangfold og dermed særlig betydning for
biologisk mangfold.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Snåsa kommune: 67/25, 68/14, 68/13, 68/7, 68/3.
Naturreservatet dekker et totalareal på 1365 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Snåsa kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller 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.
e) Bålbrenning er ikke tillatt utenfor etablerte bålplasser vist i forvaltningsplan.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
f) Vedlikehold av eksisterende veger, lysløype og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
g) Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og
nedfall over stien.
h) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på

bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på
andre trær enn bjørk.
i) Bålbrenning i henhold til gjeldende regelverk, på plasser tilrettelagt for dette vist på kart i
forvaltningsplan.
j) Beiting i avgrensede områder, vist på kart i forvaltningsplan.
k) Utsetting av saltstein.
l) Skjøtsel av slåttemark/beitemark, vist på kart i forvaltningsplan.
m) Bruk av eksisterende lysløype til skirenn og konkurransestevner.

n) Større arrangementer til fots langs eksisterende natursti.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier vist på kart i forvaltningsplan, er sykling og bruk av
hest og kjerre samt riding forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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 og drag eller lett
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med
oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
e) Motorisert ferdsel på bilveger i området.
f) Oppkjøring av skiløype i eksisterende lysløype med tråkkemaskin eller snøskuter.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6
annet ledd b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d, i samsvar med forvaltningsplan.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
f) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
g) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
h) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
i) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
j) Enkel tilrettelegging for friluftsliv i samsvar med forvaltningsplan.
k) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan.
l) Hogst av etablerte plantefelt.

m) Legging av jordkabel, vannrør og kloakkledning og lignende langs eksisterende grøftetrase
fra gårdstunet og ned til Snåsavatnet, vist på kart i forvaltningsplan.
n) Oppføring av gjerder i forbindelse med beiting.
o) Nødvendig motorferdsel ved aktiviteter nevnt i § 4 f, k og l og § 7 c, e, m og n.
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i
distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldlovens § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16. desember 2016 nr.
1616 om vern av Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.

Vedlegg 26.
Forskrift om vern av Ålnestangen og Tynestangen naturreservat, Snåsa kommune,
Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av kalkgranskog, kalkfuruskog, sørvendte kalkberg kalksumpskog og svartorsump.
Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at disse naturtypene er leveområde for
sårbare arter.
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: 69/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på 254 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Snåsa kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3 (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet.
b) 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.
d) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
e) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
h) Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og
nedfall over stien

i)

j)

Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på
andre trær enn bjørk.
Bålbrenning med medbrakt ved eller rekved fra fjæra.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist i forvaltningsplan.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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 og drag eller lett
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med
oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6
første ledd.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6
annet ledd b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fiske
f) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite
g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift
h) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
k) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr, jfr. forvaltningsplan.
l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g og h, og § 7 c, e, f og m.
m) Utsetting av saltsteiner.
n) Enkel tilrettelegging for friluftsliv langs stier i området.
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.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 27.
Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2015 nr. 1500 om vern av Kvamsfjellet
naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 77. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
I
I forskrift 11. desember 2015 nr. 1500 om vern av Kvamsfjellet naturreservat, Steinkjer kommune,
Nord-Trøndelag, gjøres følgende endringer:
Forskriftens tittel skal lyde:
Forskrift om vern av Kvamsfjellet naturreservat, Steinkjer kommune, Trøndelag
§ 2 skal lyde:
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Steinkjer kommune: 372/1, 360/1, 250/1, 271/2.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 28 978 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Steinkjer kommune, hos Fylkesmannen i
Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 4 k) skal lyde:
Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell samisk
husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 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.
II
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 28.
Forskrift om vern av Svartberget naturreservat, Namdalseid kommune, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av et variert område med gammel og lite påvirket skog. Videre er formålet å verne et
område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det har forekomster av naturtypen
grankalkskog, som er leveområde for og sjeldne og sårbare arter.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Namdalseid kommune: 136/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på 175 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos Fylkesmannen i
Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3 (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet.
b) 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.
d) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
e) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
f) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
h) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som 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) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist i forvaltningsplan.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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 og drag eller lett
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med
oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6
første ledd.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6
annet ledd b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
f) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite
g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift
h) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
k) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr, jfr. forvaltningsplan.
l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g og h, og § 7 c, e, f og m.
m) Utsetting av saltstein.
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.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 29.
Forskrift om vern av Kringåsen naturreservat, Stjørdal kommune, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av rike og varierte lauvskogtyper i lavlandet, sørboreal sone, med bjørk, rogn, osp
hassel, alm og ask, rike skogtyper av gran, og gammel skog under naturlig dynamikk., Området har
særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for mange arter knyttet til disse
naturtypene.
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.: Stjørdal kommune: 334/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på 1944 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Stjørdal kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag,
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling 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) Vedlikehold av trasé for uttransport av storvilt, vist på kart i forvaltningsplan.
i) Rydding av eksisterende stier vist i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og nedfall
over stien.

j)

Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og furu skal
ikke felles.
k) Utsetting av saltsteiner.
l) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på
andre trær enn bjørk.
m) Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energiog kraftanlegg.
n) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist på kart i forvaltningsplan.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av 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 inn til eksiterende vanningsanlegg forbindelse med vedlikehold av
anlegget.
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) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6
annet ledd b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
f) 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) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold
av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan.
Uttak skal ikke foretas i kjerneområder vist i kart forvaltningsplan.

j) Rydding av eksisterende flyttelei eller kjørelei i reindrift, avmerket kart i forvaltningsplan
k) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
l) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
m) Tiltak mot ras og skred langs E 14.
n) Rydding av vegetasjon som utgjør en sikkerhetsrisiko langs E 14.
o) Nødvendige tiltak innenfor naturreservatet for vedlikehold på E 14.
p) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g, j og k og § 7 c, e , j, l, m,
n og o.
q) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og
kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i
distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. 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 30.
Forskrift om vern av Nordelva naturreservat, Bjugn og Indre Fosen kommuner, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som inneholder en lokalitet av den
truede naturtypen kystgranskog, og med truet, sjelden og sårbar natur i form av en rik og verdifull
lavflora. Det er også en del av formålet å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av en forekomst av edelløvskog med alm og hassel.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bjugn kommune: 41/2, 41/3, 41/7, 41/8, 41/10,
41/11, 41/12, 41/13, 41/16. Indre Fosen kommune: 159/4, 160/1, 160/4, 160/5, 160/6, 172/3, 172/5.
Naturreservatet dekker et totalareal på 2494 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Bjugn og Indre Fosen kommuner, hos
Fylkesmannen i Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller 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) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og
furu skal ikke felles.
h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.

j) Utsetting av saltstein.
k) Nødvendig fjerning av trær og annen vegetasjon som har falt i elva, av hensyn til fiske.
l) Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energiog kraftanlegg.
m) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.
n) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på
andre trær enn bjørk.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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) Motorferdsel langs Nordelvveien i forbindelse med vedlikehold av veien, jakt på elg og
hjort, laksefiske i Nordelva, transport av ved, materialer og utstyr til hyttene og koiene i
naturreservatet og transport av tømmer fra skogsdrift vest for naturreservatet.
d) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtalen med
oppdragsgiver.
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) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre
slike tiltak.
e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.
f) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
g) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
h) Opplag av båter.
i) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark og helikopter ved utøvelse av reindrift.
j) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr.

k) Nødvendig motorferdsel på Nordelvveien utover det som framgår av § 6 c), samt i
forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j og § 7 c,f og g.
l) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
m) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og
fornyelse av eksisterende kraftlinje.
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i
distriktsplan i henhold til reindriftsloven.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 31. august 2001 nr. 973
om fredning av Nordelva naturreservat, Bjugn og Rissa kommuner, Sør-Trøndelag.

Vedlegg 31.
Forskrift om vern av Storlidalen naturreservat, Indre Fosen kommune, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å verne et område med truet natur i form av naturtypene
kystgranskog og lågurtkalkgranskog, og med truet, sjelden og sårbar natur i form av en rik lavflora.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Indre Fosen kommune: 135/1, 135/2, 135/8,
136/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på 6232 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Indre Fosen kommune, hos Fylkesmannen i
Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller 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) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og
furu skal ikke felles.
h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.
j) Utsetting av saltstein.
k) Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energiog kraftanlegg.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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, samt med ATV eller traktor på traktorveien i Storlidalen.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på
eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant
sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd.
b) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre
slike tiltak.
e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.
f) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
g) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j og § 7 c, f og g.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og
kraftanlegg.
§ 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 32.
Forskrift om vern av Berga naturreservat, Indre Fosen kommune, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å verne et område som representerer en bestemt type natur
i form av eldre gran- og furuskog med mye hassel og rik edelløvskog med alm, ask og hassel.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Indre Fosen kommune: 11/1, 11/3, 11/2, 11/5,
11/6.
Naturreservatet dekker et totalareal på 172 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Indre Fosen kommune, hos Fylkesmannen i
Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bålbrenning er forbudt.
e) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
g) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
h) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.
i) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg.

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) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og 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 i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d) Nødvendig 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) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre
slike tiltak.
e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.
f) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
g) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
h) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og
fornyelse av eksisterende kraftlinje.
j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, og § 7 c, f og g.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
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 33.
Forskrift om vern av Kongsliin naturreservat, Klæbu kommune, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å verne et område som representerer en bestemt type natur
i form av ei li med varmekjær gammel grandominert skog med forekomster av rike skogtyper som
lågurtskog og høgstaudeskog med en variert og rik karplanteflora. Det er også en del av formålet å
verne rike myrer i et skoglandskap.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Klæbu kommune: 30/2.
Naturreservatet dekker et totalareal på 3268 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Klæbu kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller 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) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og
furu skal ikke felles.
h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.
j) Utsetting av saltstein.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d) Oppkjøring av skiløyper med snøscooter eller løypemaskin i henhold til kart i
forvaltningsplan.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd.
b) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre
slike tiltak.
e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.
f) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
g) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j og § 7 c, f og g.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
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 34.
Forskrift om vern av Stavåa naturreservat, Rennebu kommune, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å verne en bestemt type natur i form av ei bekkekløft med
gammel og lite påvirket granskog med høyt innslag av lauvtrær, med skogtyper som høgstaudeskog
og lågurtskog og med forekomster av varmekjære planter.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rennebu kommune: 84/16, 85/2, 86/1, 86/2.
Naturreservatet dekker et totalareal på 275 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Rennebu kommune, hos Fylkesmannen i
Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller 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) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og
furu skal ikke felles.
h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.
j) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
k) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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 motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på
eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant
sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd.
b) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre
slike tiltak.
e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.
f) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
g) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
h) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og
fornyelse av eksisterende kraftlinje.
j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, og § 7 b, c, f og g.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn
eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 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 35.
Forskrift om vern av Svarttjønnåsen naturreservat, Melhus og Midtre Gauldal kommuner,
Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å verne et område som representerer en bestemt type natur
i form av eldre og lite påvirket skog. Videre er formålet å verne et område som har særlig
betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for flere billearter tilknyttet
gammelskog og har forekomster av artsrike skogtyper som høgstaudeskog og lågurtskog.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Melhus kommune: 220/1, 225/6. Midtre
Gauldal kommune: 1/1, 1/36, 2/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på 8030 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Melhus og Midtre Gauldal kommuner, hos
Fylkesmannen i Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller 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) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og
furu skal ikke felles.
h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.

j) Utsetting av saltstein.
k) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
l) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene i verneformålet nevneverdig.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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 motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på
eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant
sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
d) Bruk av lett terrengkjøretøy i jordbruksnæring på eksisterende kjøretraseer i henhold til
vernekart.
e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd.
b) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre
slike tiltak.
e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.
f) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytter.
g) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
h) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
i) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering og fornyelse av
kraftledninger.
k) Motorisert uttransport av tømmer på snødekt mark fra skog øst for naturreservatet.
l) Bruk av naturreservatet til aktiviteter i forbindelse med miljøtilpasset reiselivsvirksomhet.
m) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j og § 7 c, g og h.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller 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 25. november 2016 nr.
1370 om vern av Gullaugtjønnberga naturreservat, Midtre Gauldal kommune, Trøndelag.

Vedlegg 36.
Forskrift om vern av Gråura naturreservat, Oppdal kommune, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å verne et område som representerer en bestemt type natur
i form av ei stor elvekløft med stor variasjon i skogtyper og med forekomster av urskogspreget
ospeskog og annen urskogspreget skog. Videre er formålet å verne et området som har særlig
betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for mange truete, sjeldne og sårbare
arter knyttet til mange organismegrupper.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Oppdal kommune: 136/1, 137/1, 149/1, 150/1,
150/7, 150/8, 151/1, 151/2, 151/4, 167/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på 2150 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Oppdal kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag,
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller 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) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet, samt bruk av opparbeidet
bålplass. Tørr gran og furu skal ikke felles.
h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.
j) Utsetting av saltstein.

k) Nødvendig fjerning av trær og annen vegetasjon som har falt i elva, av hensyn til fiske.
l) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
m) 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 veger og stier er bruk av sykkel forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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 motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på
eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant
sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget, samt med lett terrengkjøretøy langs gamle ferdselsveier.
d) Bruk av lett terrengkjøretøy langs eksisterende ferdselsveier i jordbruksnæring.
e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd.
b) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre
slike tiltak.
e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort på eksisterende ferdselsveier med annet kjøretøy
enn lett beltekjøretøy eller lett terrengkjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd c.
f) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
g) Bruk av reservatet til aktiviteter i forbindelse med miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter
plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
h) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
i) Utsetting av nye sittegrupper langs eksisterende ferdselsveier.
j) Restaurering av gammel ferdselsvei fra Tilset til riksvei 70 til original stand.
k) Gjennomføring og vedlikehold av sikringstiltak av de gamle prøvedriftene for kobber, og
motorisert ferdsel i den forbindelse.
l) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under 4.
m) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og
fornyelse av eksisterende kraftlinje.
n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e, f og j og § 7 c, f, h, i og
j.
§ 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 25. november 2016 nr.
1369 om vern av Gråura naturreservat, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

Vedlegg 37.
Forskrift om vern av Røsheia naturreservat, Inderøy kommune, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av eldre og lite påvirket skog med gammel og delvis urskogspreget skog av kategorien
oseanisk furuskog og med tilhørende arter.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Inderøy kommune: 328/1, 329/1, 355/1, 318/1,
355/80.
Naturreservatet dekker et totalareal på 9621 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Inderøy kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag,
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet.
b) 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.
d) 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.
e) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) 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, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien i stiens
naturlige bredde, jf. vernekart og forvaltningsplan.

i)

Østre del: Bålbrenning med medbrakt virke. Gjelder øst for Heibekken/Svarttjønnbekken.
Vestre del: 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. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på
andre trær enn bjørk.
l) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold
av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan.
Uttak skal ikke foretas i kjerneområder vist i forvaltningsplan.
m) Rydding av etablert flyttelei, avmerket på kart i forvaltningsplan.
n) Merking av stitrasé (B), 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) Sykling er kun tillatt på eksisterende veier og stier avmerket på kart i forvaltningsplan.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av 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) Oppkjøring av skiløyper til skihytte ved Svartvatnet, langs traséer avmerket på vernekartet
(A), med lett beltedrevet kjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
e) 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 b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
f) 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 reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
k) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.

l) Nødvendig motorferdsel ved aktiviteter nevnt i § 4 g og j og § 7 c, e, j, k og
m) Nødvendig motorferdsel for transport av materiell og utstyr til skihytte i området og hytte
bakenfor område
n) Nødvendig oppgradering av skihytte med anlegg, og tilrettelegging knyttet til
skihytteområde ved Svartvatnet.
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 or 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 38.
Forskrift om vern av Hildremsvatnet naturreservat, Bjugn kommune, Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og variert skogområde med eldre og lite
påvirket skog som med sitt store innslag av kystgranskog og med en rik og verdifull lavflora som
har særskilt betydning for biologisk mangfold.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bjugn kommune: 38/7, 41/31, 68/7, 68/9, 68/11,
68/13, 68/25.
Naturreservatet dekker et totalareal på 37 570 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Bjugn kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller 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) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og
furu skal ikke felles.
h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.
j) Utsetting av saltstein.
k) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på
andre trær enn bjørk.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel 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, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende traktorveier.
c) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtalen med
oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd.
b) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre
slike tiltak.
e) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytter,
med beltekjøretøy på vinterføre eller på eksisterende traktorveier med traktor eller lett
terrenggående kjøretøy.
f) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.
g) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
h) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark og helikopter ved utøvelse av reindrift.
i) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr.
j) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
k) Ridning utenfor eksisterende veier.
l) Bruk av lett terrengkjøretøy eller snøscooter langs fast kjøretrasé i forbindelse med
vedlikehold av demning i Laugen.
m) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j og § 7 c, g og j.
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i
distriktsplan i henhold til reindriftsloven.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 12. desember 2014 nr.
1621 om vern av Hildremsvatnet naturreservat, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.

Vedlegg 39.
Forskrift om vern av Tronstad naturreservat, Lier kommune, Buskerud
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt og
internasjonalt sjelden naturtype i form av et intakt ravinelandskap på marin leire, og med skog som
er lite påvirket i nyere tid. Videre er formålet å verne et område som har særlig betydning for
biologisk mangfold ved at det inneholder flere har flere rike skogtyper som fuktig edelløvskog og
død ved.
Det er et mål å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Lier kommune: 166/2, 167/1, 175/5.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 348 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Lier kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, 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) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
e) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Utsetting av saltsteiner.
f) Vedlikehold av gjerder.
g) Fjerning av greiner og trær som lener inn over dyrka mark.
h) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg.

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.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på
eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant
sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
e) Oppsetting av gjerde for husdyrbeite.
f) Vegetasjonsrydding i kantsonen mot dyrket mark.
g) Uttak av gran.
h) Rydding av stier i reservatet.
i) Vegetasjonsrydding langs fylkesveien av hensyn til trafikksikkerheten.
j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og f og § 7 b, c, e og g.
k) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og
fornyelse av eksisterende kraftlinje.
§ 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 28.04.1986 nr. 957 om fredning
for Tronstad naturreservat, Lier kommune, Buskerud.

Vedlegg 40.
Forskrift om vern av Finnemarka naturreservat i Lier og Modum kommuner, Buskerud
fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et stort skogområde som representerer en bestemt
type natur i form av gammel og lite påvirket skog. Området har særskilt betydning for biologisk
mangfold gjennom å være leveområde for arealkrevende gammelskogsarter og arter knyttet til
kalkskog.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Modum kommune: 2/1, 2/2, 3/1,2, 3/3,11, 3/5, 3/8,
4/6,12, 4/10,13, 5/1,6, 5/2, 5/4, 5/5, 6/1,2, 6/3, 6/4, 7/2,9, 7/4,72, 7/5, 7/7, 7/13, 7/65, 12/3, 13/2,
14/3, 15/1, 17/1, 17/3, 17/4,8, 17/18, 37/1. Lier kommune: 82/1, 82/2, 84/1, 85/9, 85/24/, 86/3,
86/20 og 165/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 45 280 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Modum og Lier kommuner, hos Fylkesmannen i
Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
e) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Utsetting av saltsteiner i samsvar med gjeldende lovverk.
f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av kvist og
småbusker i skuddfeltet.
g) Vedlikehold av bygninger, skogsbilveier og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
h) Rydding av vegetasjon inntil to dekar pr. hytte rundt eksisterende hytter.

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Rydding og vedlikehold av eksisterende traktorveier, stier og løyper angitt i
forvaltningsplanen, dvs. fjerning av greiner og nedfall over traseen, samt vedlikehold av
skilting og merking.
Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. Tørr gran
og furu skal ikke felles eller brukes til bål.
Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energiog kraftanlegg.
Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivået og
økning av linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet
nevneverdig.
Uttak av vann til landbruksformål fra Skjærsvannet i tråd med gjeldende lovverk.
Drift og vedlikehold av eksisterende reguleringsdemninger, inkludert vegetasjonsrydding
inntil 10 meter fra demningene.
Drift og vedlikehold av Forsvarets installasjon på Breiliflaket.

§ 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 start og landing med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og 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 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 motorbåt og med lett beltekjøretøy som ikke
setter varige spor i terrenget.
c) Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt elg og hjort på traktorveier angitt i
forvaltningsplanen.
d) Nødvendig motorferdsel på eksisterende skogsbilveier avmerket på vernekart.
e) Nødvendig motorferdsel på traktorveier angitt i forvaltningsplanen for uttransport av
tømmer fra bakenforliggende skog.
f) Nødvendig motorferdsel på traktorveier angitt i forvaltningsplanen i forbindelse med drift
og vedlikehold av eksisterende reguleringsdemninger som omtalt i § 4 n.
g) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
h) 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.
i) Preparering av skiløyper angitt i forvaltningsplan.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
e) Oppsetting av gjerde for husdyrbeite.
f) Nødvendig motorferdsel for preparering av flerbruksløyper og skiløyper som ikke fremgår
av forvaltningsplanen.

g) Nødvendig motorferdsel eller bruk av hest utenom eksisterende skogsbilveier angitt på
vernekartet for transport av ved, utstyr og materialer til eksisterende bygninger.
h) Gjenoppføring av bygninger som er blitt ødelagt ved brann eller naturskade.
i) Nymerking, oppsetting av skilt, utbedring og omlegging av eksisterende stier og
løypetraseer.
j) Etablering av nye stier og løypetraseer.
k) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering eller fornyelse
av kraftlinjer.
m) Nødvendig rydding av vegetasjon ved utsiktspunkt på Gjevlekollen.
n) Hogst av ved til hytter i naturreservatet.
o) Nødvendig motorferdsel, eller bruk av hest, i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, f, g og
i, og § 7 b, c, d, e, h, i, j og s.
p) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6
første ledd.
q) Nødvendig motorisert ferdsel utenom eksisterende skogsbilveier angitt på vernekartet og
traktorveier angitt i forvaltningsplanen for uttransport av tømmer fra bakenforliggende
skog gjennom naturreservatet.
r) Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt elg og hjort med lett terrengkjøretøy som
ikke omfattes av § 6 annet ledd b.
s) Uttak fra eksisterende grustak for vedlikehold av veier.
t) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak som omtalt i § 4 n og o § 7 u, v og w.
u) Nødvendig oppgradering eller fornyelse av eksisterende reguleringsdemninger uten økning
av reguleringshøyden, for å ivareta damsikkerheten.
v) Nødvendig fjerning av vegetasjon i bekkeleier som følge av vannkraftregulering.
w) Oppgradering av eksisterende adkomstvei fra eksisterende skogsbilvei og inn til
demningen i Vesle Nykjua i forbindelse med nødvendig drift, vedlikehold, oppgradering
eller fornying av demningen.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 684 om
fredning av Finnemarka naturreservat, Lier og Modum kommune, Buskerud.

Vedlegg 40 B.
Forskrift om endring av forskrift 5. desember 2018 nr. 1302 om verneplan for skog. Fredning
av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner,
Buskerud.
Fastsatt ved kongelig resolusjon 14. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 77. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
I
I forskrift 5. desember 2008 nr. 1302 om verneplan for skog. Fredning av Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat, Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud, gjøres følgende endringer:
Tittelen skal lyde:
Forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal
kommuner, Buskerud
§ 1 første ledd skal lyde:
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:
Sigdal kommune: 104/1, 104/2, 105/1, 106/1, 107/1, 107/2, 107/3, 108/1, 109/1, 109/3, 109/4,
110/1, 111/1, 111/2, 111/3, 112/1, 113/1, 114/1, 122/1, 127/1, 127/6, 127/7, 127/9, 127/11, 128/1,
128/3, 128/11, 129/2, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/15, 130/1, 130/5, 130/6, 130/7, 130/17,
130/70, 132/3, 132/5, 133/2, 133/3, 133/4-8 sameie, 133/5, 133/6, 133/7, 133/11, 134/1, 134/2,
134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 135/1, 136/5, 136/6, 136/22, 136/35, 137/1, 139/3, 140/1, 170/2-3-6-9
sameie, 170/2, 170/3, 170/5, 170/6, 170/9, 170/13, 170/18, 170/20.
Rollag kommune: 1/1-5-6 sameie, 2/3, 3/1, 4/3, 5/1, 5/10, 6/7, 6/7-8-11-18-7/1-8/1 sameie, 6/31,
7/1, 8/1, 8/2, 9/1, 9/6, 9/9, 9/11, 9/12, 9/1-6-9-11-12 sameie, 9/13, 9/18, 39/2, 39/2-3-4-40/1-2
sameie, 40/1, 40/2, 41/1, 42/1, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/1-2-3-4-5-6-7-8-43/1 sameie, 43/1,
44/1, 44/2, 44/4-5-6-7-8 sameie, 44/10, 44/11, 44/26, 45/1, 45/2, 45/1-2 sameie, 45/3, 45/4, 45/5,
45/3-4-5 sameie, 45/11, 45/13, 46/1, 47/1, 47/3, 47/4, 48/1-4 sameie, 48/3, 49/1, 49/2, 50/1, 50/151/1 sameie, 50/2-4 sameie, 51/1, 52/3, 53/1, 53/3-4 sameie, 54/1, 54/2, 54/3, 55/1-2 sameie, 56/1,
56/2, 56/3, 56/4, 57/1, 57/2, 57/4, 57/5.
Nore og Uvdal kommune: 159/14, 160/1, 160/3, 161/1, 161/7, 162/1, 163/1, 164/2, 165/2, 165/5,
165/6, 165/8, 166/2, 167/1.
§ 4 nr. 2 skal lyde:
Motorferdsel på følgende veger:
- Øytjønnvegen, Bufjellvegen, Fjøslivegen, Damtjønnvegen og Tonutvegen i Rollag
kommune
- Hasliveien, Trillaseterveien, Litjernvegen, Skårsbekkvegen, Åsetvegen, Sinernvegen og
Kattenbergveien i Sigdal kommune
- Lauvbrennavegen i Nore og Uvdal kommune
I § 4 tilføyes nytt nr. 21:
Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av kvist
og småbusker i skuddfeltet.
§ 5 første ledd nr. 1 skal lyde:
Tilbygg på inntil 20 m² til eksisterende bygninger, dog ikke større enn den eksisterende bygningen.
Samlet bygningsareal etter påbygning må ikke overstige 60 m2.
II
Denne forskriften trer i kraft straks.

