
Vedlegg 1.  

Forskrift om vern av Fjøseid naturreservat, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 27. november 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit variert og relativt stort skogsområde med 

trua og sjeldan natur i form av rik edellauvskog. Skogen er velutvikla og med fleire trua, sjeldne 

og kravfulle artar. 

Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Tingvoll kommune, 92/1, 92/2, 102/3. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 2316 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Tingvoll kommune, hos Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjera 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 plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre eller 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 for eksempel 

oppføring av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, 

parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av 

forureining, etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- 

eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømmande. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

e. Bålbrenning er forbode. 

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk. 

d. Beiting. 

e. Utsetting av saltsteinar. 

f. Vedlikehald av eksisterande jakttårn. 

g. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

h. Fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt. 

i. Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande 

lovverk. 

j. Vedlikehald av stiar vist på vernekart. 
 

§ 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. Motorisert ferdsel til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b. Utanom eksisterande stiar er sykling, riding og bruk av hest forbode. 

 

§ 6 Generelle unntak frå 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- eller 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 vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring. 

b. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige 

spor i terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

b. Tiltak i samband med forvalting av vilt. 

c. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnt i § 6 andre ledd bokstav b. 

d. Ringbarking, hogst eller uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag. 

e. Merking og rydding av nye stiar. 

f. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

g. Oppsetting og vedlikehald av gjerde. 

h. Gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade. 

i. Bruk av naturreservatet til miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjent av 

forvaltningsstyresmakta. 

j. Øvingskøyring for føremål nemnt i § 6 første ledd. 

k. Naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav e og § 7 bokstav a, b, d, g og h.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom tiltaket ikkje er i strid 

med vernevedtaket sitt føremål og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom 

tryggleiksomsyn og omsyn til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk 

tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med 

vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12 Ikraftsetjing)  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 2.  

Forskrift om vern av Vasselen naturreservat, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 27. november 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1 Føremål  

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit variert skogsområde som inneheld trua og 

sjeldan natur i form av rik edellauvskog og gammal furuskog. Skogen er velutvikla og med 

fleire sjeldne og kravfulle artar. 

Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Tingvoll kommune 128/1, 128/3, 128/5. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 296 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Tingvoll kommune, hos Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av 

føremålet med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre eller 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 for eksempel 

oppføring av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, 

parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av  luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av 

forureining, etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- 

eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømmande. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

e. Brenning av bål er forbode. 

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk. 

d. Beiting. 

e. Utsetting av saltsteinar. 

f. Vedlikehald av eksisterande jakttårn. 

g. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

h. Fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt. 

i. Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande 

lovverk. 

j. Vedlikehald av traktorveg markert i vernekart.  

 

§ 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. Motorisert ferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b. Utanom eksisterande traktorveg 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- eller forvaltingsoppgåver som er vedteke 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 i forkant av køyring.  

b. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige 

spor i terrenget, og med traktor eller lett terrengkøyretøy på eksisterande traktorveg vist 

på vernekartet. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. Nødvendig motorferdsel på traktorveg markert i vernekart i forbindelse med drift av 

skog som ligg utanfor verneområdet.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

b. Tiltak i samband med forvalting av vilt. 

c. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnt i § 6 andre ledd bokstav b. 

d. Ringbarking, hogst eller uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag. 

e. Merking og rydding av nye stiar. 

f. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

g. Oppsetting og vedlikehald av gjerde. 

h. Gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade. 

i. Bruk av naturreservatet til miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjent av 

forvaltningsstyresmakta.  

j. Vedlikehald av stiar merka i kart. 

k. Naudsynt motorferdsel for transport av ved, materialar og utstyr til hytte som ligg 

utanfor verneområdet. 

l. Øvingskøyring for føremål nemnt i § 6 første ledd. 

m. Naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav e, j og § 7 bokstav a, b, c, d, g og 

h. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom tiltaket ikkje er i strid 

med vernevedtaket sitt føremål og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller 

dersom tryggleiksomsyn og omsyn til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, 

jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk 

tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet 

med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 



§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12 Ikraftsetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 

  



 

  



Vedlegg 3.   

Forskrift om vern av Todalsdalen naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 27. november 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- 

og miljødepartementet.  

 

§ 1 Føremål  

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit stort og variert skogsområde som inneheld 

trua og sjeldan natur i form av rik edellauvskog, gamal boreal lauvskog og gamal furuskog, og 

som er leveområde for fleire trua og sjeldne lav- og soppartar.  

Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogeleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Aure kommune: 21/1, 21/3, 21/8, 21/9, 

21/10, 21/12.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 5480 dekar, fordelt på fire delområde som 

ikkje heng saman. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og 

miljødepartementet november 2020. Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal merkast av 

i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Aure kommune, hos Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av 

føremålet med vernet.  

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:  

a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre eller 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 for eksempel 

oppføring av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, 

parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av 

forureining, etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- 

eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømmande.  

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.  

e. Bålbrenning er forbode. 

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for:  

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk.  

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.  

d. Beiting.  

e. Utsetting av saltsteinar. 

f. Vedlikehald av eksisterande jakttårn.  

g. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

h. Fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt.  

i. Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande 

lovverk.  



j. Drift og vedlikehald, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterande energi- og 

kraftanlegg i og inntil verneområdet.  

k. Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking 

av linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skadar verneverdiane i verneføremålet 

nemneverdig.  

l. Vedlikehald av sti/kjerreveg vist på vernekartet.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  

a. Motorisert ferdsel til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  

b. Utanom eksisterande stiar vist på vernekart er sykling, riding og bruk av hest 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- eller forvaltingsoppgåver som er vedteke 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 vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring.  

b. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige 

spor i terrenget.  

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

d. Naudsynt motorferdsel i samband 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 forvaltningsstyresmakta.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.  

b. Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk.  

c. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnt i § 6 andre ledd bokstav b.  

d. Ringbarking, hogst eller uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag. 

e. Merking og rydding av nye stiar.  

f. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d.  

g. Oppsetting og vedlikehald av gjerde.  

h. Gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade.  

i. Bruk av naturreservatet til miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjent av 

forvaltningsstyresmakta.   

j. Oppgradering eller fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4.  

k. Naudsynt motorferdsel i samanheng med drift og vedlikehald, samt oppgradering og 

fornying av eksisterande kraftleidning.  

l. Øvingskøyring for formål nemnt i § 6 første ledd. 

m. Naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav e, l og § 7 bokstav a, b, d, g og h. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar   

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom tiltaket ikkje er i strid 

med verne-vedtaket sitt føremål og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom 

tryggleiksomsyn og omsyn til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

 

 

 



§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk 

tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med 

vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt   

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta.  

 

§ 12 Iverksetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 27. juni 2003 nr. 850 om 

verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 30, freding av Todalssetra 

naturreservat, Aure kommune, Møre og Romsdal oppheva.  

  



  



Vedlegg 4.   

Forskrift om vern av Ospehaug naturreservat, Fjaler kommune, Vestland  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 27. november 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit område som har særleg betydning for 

biologisk mangfald ved at større delar er lite påverka skog med eit mangfald av ulike natur- og 

vegetasjonstypar. Området er prega av oseanisk klima.  

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.: Fjaler kommune: 107/3. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 574 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. Langs Porsemyrvegen og 

Nordsidevegen går grensa 2 meter frå vegkant. Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Fjaler kommune, hos Fylkesmannen i 

Vestland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar 

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av 

føremålet med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og 

unødig forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c. Det må ikkje settast i gong tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerder, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av 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. 

 

§ 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. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk. 

e. Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt. 

f. Forsiktig rydding av småbuskar og kvist i siktgater i samband med storviltjakt.  

g. Utplassering av saltstein. 

h. Merking og rydding av eksisterande stiar. 

i. Ringbarking, felling eller uttak av gran, i tråd med retningslinjer i forvaltningsplan.  

j. Vedlikehald og reparasjon av telefonlinje i området.  

k. Brenning av bål med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande 

lovverk.  

l. Skånsam rydding av vegetasjon rundt bålplass avmerka på vernekartet.  

m. Lagring av ein båt på sted markert på vernekartet.  



 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

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

b. Bruk av sykkel, hest og kjerre, og riding er forbode. 

 

§ 6 Generelle unntak frå ferdselsreglane 

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd 

og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsaugemed, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av 

forvaltningsstyresmakta. Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd. 

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

a. Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy 

som vert nytta skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til 

ansvarleg oppsyn for verneområdet i forkant av køyring. 

b. Naudsynt uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekøyretøy som ikkje set 

varige spor i terrenget.  

c. Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Tiltak i samband med forvaltning av vilt.  

b. Istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne  

c. Merking og rydding av nye stiar og oppsetting av turpostar. 

d. Tilretteleggingstiltak på eksisterande stiar. 

e. Bruk av naturreservatet i miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjend av 

forvaltningsstyresmakta. 

f. Riving og fjerning av telefonlinje gjennom området.  

g. Oppføring av båtskjul utan veggar ved båtopptrekk markert på vernekartet.  

h. Oppsetting av gjerde.  

i. Fjerning av ein gamal kraftleidning som ligg på bakken i naturreservatet.  

j. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnt i § 4 bokstav g, h, i, j og § 7 

bokstav a, b, c, g, h og i. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar 

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 

føremålet med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom 

omsyn til tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk 

tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med 

vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt 

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne 

forskrifta. 

 

§ 12 Ikraftsetjing 

Denne forskrifta trer i kraft straks. 



Vedlegg 5.  

Forskrift om vern av Geitanosi naturreservat, Aurland kommune, Vestland  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 27. november 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit område som representerer ein bestemt type 

natur i form av eit stort og urørt skogområde med eit stort mangfald av skogs- og 

vegetasjonstypar. Området har særleg betydning for biologisk mangfald ved at større delar er 

urskogprega med mykje daud ved. 

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.: Aurland kommune: 58/1, 58/2. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 12 229 dekar. Grensene for naturreservatet 

går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. Dei nøyaktige grensene 

for naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Aurland kommune, hos Fylkesmannen i 

Vestland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar 

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av 

føremålet med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og 

unødig forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c. Det må ikkje settast i gong tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerder, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av veger, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert ureining, 

etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller 

skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

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. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk. 

e. Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt. 

f. Rydding av skotfelt ved jaktpostar.  

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 vist på vernekartet. 

j. Rydding av eksisterande stiar for ferdsel og sanking av beitedyr, slik at dei kan haldast 

opne etter vindfall og liknande. 

k. Ringbarking, hogst eller uttak av gran, i tråd med 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 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 gjeld ikkje øvingsverksemd. 

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

a. Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy 

som vert nytta skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til 

ansvarleg oppsyn for verneområdet i forkant av køyring. 

b. 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. 

c. Bygging av nye klopper til erstatning for gamle. 

d. Oppsetting av nye fleirårige gapahukar og jakttårn dersom hjortevilt endrar trekk. 

e. Naudsynt motorisert transport av ved, material og utstyr til hytter innanfor 

verneområdet. 

f. Naudsynt motorferdsel for å fjerne gran felt i samsvar med § 4 bokstav k. 

g. Gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

h. Merking og rydding av nye stiar og oppsetting av turpostar. 

i. Tilretteleggingstiltak på eksisterande stiar. 

j. Bruk av naturreservatet i miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjend av  

forvaltningsstyresmakta. 

k. Uttak av einskildtre som skal nyttast til restaurering av bygningar og i gamle 

handverksteknikkar (bastetauspinning, lauving m.m.) i området vist på vernekartet. 

l. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnd i § 4 bokstav g, h og § 7 

bokstav a, b, c, g og i. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar 

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 

føremålet med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom 

omsyn til tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk 

tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med 

vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

 

 



§ 11 Forvaltningsstyresmakt 

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne 

forskrifta. 

 

§ 12 Ikraftsetjing 

Denne forskrifta trer i kraft straks.  



  



Vedlegg 5 B.  

Forskrift om endring av forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde, 

Aurland, Voss og Ulvik kommuner, Sogn og Fjordane og Hordaland  

 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 27. november 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 36 og § 62. Fremja av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

      I  

 

Forskrift 8. november 2002 nr. 1280 om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde, Aurland, 

Vik og Voss kommuner, Sogn og Fjordane og Hordaland, skal endrast slik:  

 

Forskrifta sin tittel skal lyde:  

Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde, Aurland, Vik og Voss kommunar, 

Vestland 

 

§ 1 skal lyde:  

Landskapsvernområdet gjeld følgjande gnr./bnr.: 

 

Aurland kommune: 1/1, 2, 3, 2/1, 2, 3/1, 5/1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 7/1, 2, 8/1, 5, 6, 12/1, 30/1, 2, 3, 

4, 6, 9, 14, 31/4, 33/1, 38/1, 2, 3, 8, 12, 13, 37, 48/1, 3, 5, 49/1, 2, 4, 6, 7, 8, 16, 50/1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 14, 51/1, 2, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 40, 42, 43, 44, 48, 

52, 53, 60, 108, 52/1, 3, 4, 5, 53/1, 2, 55/1, 2, 56/1, 58/1, 2, 59/1, 2, 3, 4, 5, 9, 60/1, 2, 3, 4, 8, 

61/1, 2, 3, 5, 6, 8, 62/1, 64/1, 2, 4, 5, 6, 9, 16, 20, 24, 65/1, 2, 3, 4, 5, 6, 66/1, 67/1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 69/1, 2. 

  

Vik kommune: 135/2, 4, 7, 8, 136/2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 137/2, 3, 6, 8, 138/1, 3, 4, 139/1, 3, 4, 

140/1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 32, 141/1, 4, 6, 10, 142/1, 2, 3, 5, 143/1, 

144/1, 2, 3, 4, 5, 145/1, 146/1, 147/4, 148/1, 2, 3, 4, 23, 149/1, 2, 3, 7, 10, 11, 13, 150/1, 2. 

  

Voss kommune: 80/1, 4, 149/3, 4, 150/1,4, 331/1, 332/1, 2, 4, 6, 15, 26, 28, 333/1, 3, 334/1, 2, 

4, 335/1, 2, 3, 4, 5, 7, 336/1, 337/1, 2, 3, 4, 5, 338/2. 

 

Det samla arealet, inkludert sjø, er på ca. 564 km², landareal på ca. 535 km² . Grensene 

for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:50 000 datert Miljøverndepartementet 

oktober 2002, samt kartutsnitt datert Miljødirektoratet september 2016, og kartutsnitt datert 

Klima- og miljødepartementet november 2020. 

 

Kart og verneforskrift finst i Klima- og miljødepartementet, i Miljødirektoratet, hos 

fylkesmannen og i kommunane med areal i landskapsvernområdet. 

 

 

      II 

Denne forskrifta trer i kraft straks.  

  



  



Vedlegg 6.  

Forskrift om vern av Øyna naturreservat, Suldal kommune, Rogaland 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 27. november 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit område som representerer bestemte typar 

natur på ei innlandsøy i fjordlandskapet med svært variert skog frå fuktige nordvendte lier til 

eksponert tørkeutsatt skog. Området har trua og sjeldan natur i form av boreonemoral regnskog 

med arter som krev mykje råme, samt arter som lever på edellauvtre. 

Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, med stadeigne 

artar og naturtypar og naturleg skogdynamikk, og eventuelt vidareutvikle dei.  

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Suldal kommune: 109/2, 109/19. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 508 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Suldal 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 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 plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre eller 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 for eksempel 

oppføring av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, 

parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av 

forureining, etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- 

eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømmande. 

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. Utsetting av saltsteinar. 

e. Vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar i samsvar 

med tilstanden på vernetidspunktet.  

f. Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande 

lovverk. 

g. Drift og vedlikehald, samt naudsynt istandsetjing ved akutt utfall på eksisterande 

energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet.  

h. Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking 

av linetverrsnitt når dette ikkje skadar verneverdiane i verneføremålet nemneverdig.  

i. Drift og vedlikehald, samt naudsynt istandsetjing ved akutt utfall på eksisterande 

fyrlykt.  



 

§ 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. Motorisert ferdsel til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b. Bruk av sykkel, hest og kjerre samt riding er 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- eller 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 vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring. 

b. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige 

spor i terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. 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.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, 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 og innretningar som går tapt ved brann eller 

naturskade. 

f. Oppgradering eller fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4.  

g. Naudsynt motorferdsel i samanheng med drift, vedlikehald, oppgradering og fornying 

av kraftleidningar.  

h. Oppføring av gjerde i samband med beiting.  

i. Ringbarking, hogst eller uttak av norsk gran og utanlandske treslag. 

j. Opplag av båtar.  

k. Oppgradering eller fornying av eksisterande fyrlykt.  

l. Naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav d, e og § 7 bokstav b, c, e, h,  i 

og k. 

m. Skjøtsel av styvningstre. 

  

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom tiltaket ikkje er i strid 

med vernevedtaket sitt føremål og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom 

tryggleiksomsyn og omsyn til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk 

tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med 

vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 



 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12 Ikraftsetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 7.  

Forskrift om vern av Hylsskaret naturreservat, Suldal kommune, Rogaland 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 27. november 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit område som representerer ein bestemt type 

natur i form av eit større samanhengande skogsområde frå fjord til fjellhei, med stor variasjon i 

skogsnaturtypar frå varmekjær edellauvskog med alm, ask, lind og hassel til gamal barskog 

dominert av furu, og skog og bekkekløfter med høg luftfuktigheit, og med fleire sjeldne og 

raudlista artar. Området inneheld kulturminne som eldre tuftar, husmannsplassar og einskilde 

store styvar av alm og ask.  
Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, med stadeigne 

artar og naturtypar og naturleg skogdynamikk, og eventuelt vidareutvikle dei. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Suldal kommune: 92/1, 45/1.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 11 713 dekar. Grensene for naturreservatet 

går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. Dei nøyaktige grensene 

for naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Suldal 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 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 plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre eller 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 for eksempel 

oppføring av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, 

parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av 

forureining, etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- 

eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømmande. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk. 

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.  

d. Beiting.  

e. Utsetting av saltsteinar. 

f. Vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar i samsvar 

med tilstanden på vernetidspunktet.  

g. Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande 

lovverk. 

h. Drift og vedlikehald, samt naudsynt istandsetjing ved akutt utfall på eksisterande 

energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet.  



i. Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking 

av linetverrsnittet, når dette ikkje skadar verneverdiane i verneføremålet nemneverdig.  

 

§ 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. Motorisert ferdsel til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

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

kjerre samt riding forbode. 

 

§ 6 Generelle unntak frå 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- eller 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 vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring. 

b. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige 

spor i terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. 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.  

e. Naudsynt motorferdsel i samanheng med akutt ras/skred eller fare for akutt ras/skred på 

eksisterande sikringsanlegg for riksveg 13. Ved bruk av motorisert transport skal det i 

etterkant sendast melding til forvaltingsstyresmakta.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

c. Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 

d. Rydding og vedlikehald av eksisterande stiar merka i vernekartet.   

e. Gjenoppføring av bygningar, anlegg og innretningar som går tapt ved brann eller 

naturskade. 

f. Oppgradering eller fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4.  

g. Naudsynt motorferdsel i samanheng med drift, vedlikehald, oppgradering og fornying 

av kraftleidningar.  

h. Etablering av naudsynt sikringstiltak for å hindra ras eller skred på riksveg 13.  

i. Naudsynt motorferdsel i samband med etablering av sikringstiltak for å hindra ras eller 

skred på riksveg 13. 

j. Oppføring av gjerde i samband med beiting.  

k. Ringbarking, hogst eller uttak av norsk gran og utanlandske treslag. 

l. Naudsynt uttransport av felt elg eller hjort med helikopter i terreng der anna framkomst 

ikkje er mogleg.  

m. Naudsynt motorferdsel i samband med landbruksdrift langs trasé merka i vernekartet.  

n. Opplag av båtar eller andre sjøgåande installasjonar.   

o. Etablering av naudsynt sikringstiltak for å hindra ras eller skred over Statkrafts 

reguleringsanlegg. 

p. Naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav e og f og § 7 bokstav b, c, e, j, k 

og o. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom tiltaket ikkje er i strid 

med vernevedtaket sitt føremål og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom 



tryggleiksomsyn og omsyn til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk 

tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med 

vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12 ikraftsetjing)  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 8.  

Forskrift om vern av Vikaneset naturreservat, Sauda og Suldal kommunar, Rogaland 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 27. november 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit område som representerer bestemte typar 

natur i form av rik lågurtmark  med særs høge bonitetar, edellauvskog med alm, ask, eik og 

hassel, med einskilde styva tre av alm og ask og med innslag av bekkekløfter og elver.  

Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Sauda kommune: 1/1, 1/3, 1/4, 1/8, 1/9, 

1/10, 1/11. Suldal kommune: 75/2, 76/1, 76/2.   

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 1123 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Sauda og Suldal kommunar, hos 

Fylkesmannen i Rogaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjera 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 plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre eller 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 for eksempel 

oppføring av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, 

parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av 

forureining, etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- 

eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømmande. 

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. Utsetting av saltsteinar. 

e. Vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar i samsvar 

med tilstanden på vernetidspunktet.  

f. Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande 

lovverk. 

g. Drift og vedlikehald, samt naudsynt istandsetjing ved akutt utfall på eksisterande 

energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet.  

h. Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking 

av linetverrsnitt når dette ikkje skadar verneverdiane i verneføremålet nemneverdig.  

i. Naudsynt istandsetjing og førebuande tiltak ved skred/ras eller fare for skred/ras på 

eksisterande veg. Forvaltningsmynde må varslast om tiltak.  



 

§ 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. Motorisert ferdsel til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

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

kjerre samt riding forbode. 

 

§ 6 Generelle unntak frå 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- eller 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 vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring. 

b. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige 

spor i terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. 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.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

c. Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 

d. Rydding og vedlikehald av eksisterande stiar og sykkelstiar avmerka på vernekartet.    

e. Gjenoppføring av bygningar, anlegg og innretningar som går 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 kraftleidning.   

h. Naudsynte tiltak i naturreservatet i samband med sikring og vedlikehald av fylkesveg 

(FV520) og gammal hovudveg (Pv99463) ved Vikaneset inntil vernegrensa.  

i. Ringbarking, hogst eller uttak av norsk gran og utanlandske treslag. 

j. Avgrensa vedhogst til eige bruk i hytter i verneområdet.  

k. Opplag av båtar. 

l. Oppføring av gjerde i samband med beiting.  

m. Avgrensa bruk av naturreservatet i samband med undervisning og vitenskapleg 

forsking.  

n. Sluttføring av traktorveg frå Ilstad til Ilstadvika, markert på vernekart, i tråd med løyve 

gitt av Suldal kommune.  

o. Naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav d og e og § 7 bokstav b, c, e, i, j, 

l og n.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom tiltaket ikkje er i strid 

med vernevedtaket sitt føremål og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom 

tryggleiksomsyn og omsyn til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

 

 

 



§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk 

tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med 

vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12 Ikraftsetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 21. desember 1984 nr. 2209 

om fredning for Vikaneset naturreservat, Sauda kommune, Rogaland oppheva.   

  



  



Vedlegg 9.  

Forskrift om vern av Skurvedalen naturreservat, Sandnes kommune, Rogaland 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 27. november 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med forskrifta er å ta vare på ein bestemt type natur i form av ein fjorddal 

med høg grad av urørd naturmiljø. Området inneheld høgareliggande skog med overgang frå 

kystfuruskog, fjellbjørkeskog og fjellhei, eldre barskog med ein del ståande daud ved, viktige 

bekkekløfter, og rik lav- og moseflora med tyngdepunkt på oseaniske arter som krev mykje 

råme.  
Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, med stadeigne 

artar og naturtypar og naturleg skogsdynamikk, og eventuelt vidareutvikle dei. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Sandnes kommune: 211/6, 212/1, 213/1, 

214/1. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 5629 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Sandnes 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 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 plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre eller 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 for eksempel 

oppføring av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, 

parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av 

forureining, etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- 

eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømmande. 

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. Utsetting av saltsteinar. 

e. Vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar i samsvar 

med tilstanden på vernetidspunktet.  

f. Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande 

lovverk. 

g. Hogst av ved til eige bruk på Songesandstølane innanfor avgrensa område merka i 

vernekartet.  

h. Drift og vedlikehald, samt naudsynt istandsetjing ved akutt utfall eller fare for akutt 

utfall på eksisterande energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet.  



 

§ 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. Motorisert ferdsel til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b. Utanom eksisterande vegar og sykkelsti 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- eller 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 vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring. 

b. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige 

spor i terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. 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.  

e. Naudsynt motorferdsel med lett beltekøyretøy på snødekt mark langs køyretrasé for 

snøskuter merka på vernekartet, i samband med drift og vedlikehald av 

transmisjonsnett.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, 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 og innretningar som går tapt ved brann eller 

naturskade. 

f. Naudsynt motorferdsel i samanheng med drift og vedlikehald av eksisterande 

kraftleidning.  

g. Oppføring av gjerde i samband med beiting.  

h. Ringbarking, hogst eller uttak av norsk gran og utanlandske treslag. 

i. Opplag av båtar.  

j. Naudsynt motorferdsel for transport av ved, material og utstyr til Songesandstølane 

langs køyretrasé merka på vernekartet.  

k. Avgrensa vedhogst til hytter i verneområdet.  

l. Naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav d, e, g og § 7 bokstav b, c, e, g 

og h.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom tiltaket ikkje er i strid 

med vernevedtaket sitt føremål og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom 

tryggleiksomsyn og omsyn til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk 

tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med 

vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 



§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12 Ikraftsetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 6. desember 2019 nr. 1853 om 

vern av Skurvedalen naturreservat, Forsand kommune, Rogaland oppheva.   

 

 

 

  



  



Vedlegg 10.  

Forskrift om vern av Landdalen naturreservat, Hægebostad kommune, Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur 

i form av gammel og rik alm-lindeskog og gammel ospeskog. Videre er formålet å bevare et 

område som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det er har et rikt og variert 

artsmangfold knyttet til karplanter, lav og vedboende sopp.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Hægebostad kommune: 77/3, 77/6, 77/7, 

77/1, 77/9, 78/3, 78/5.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1360 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Hægebostad kommune, hos Fylkesmannen i 

Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering 

av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, 

jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, 

uttak, oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d. Vedlikehold av bygninger, traktorveier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  

e. Merking, rydding og vedlikehold av stier som eksisterte på vernetidspunktet.  

f. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk.  

g. Forsiktig rydding av småbusker og kvist i siktlinjer på etablerte jaktposter i forbindelse 

med storviltjakt.  

h. Beiting. 

i. Utsetting av saltstein. 

 



§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy.  

b. Utenom eksisterende veier og stier avmerket på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og 

kjerre samt ridning forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.  

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

spor i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorveier avmerket på 

vernekartet.  

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

b. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

c. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d.  

d. Tilrettelegging av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det ikke er 

i strid med vernevedtakets formål.  

e. Oppsetting av gjerde i forbindelse med beiting.  

f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, e, i og § 7 

bokstav a, b og e.  

       

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 

jf. naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12 Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft straks.  

  



Vedlegg 11.  

Forskrift om vern av Eiersland naturreservat, Lyngdal kommune, Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur 

i form av rik edelløvskog av typen alm-lindeskog med lang kontinuitet, rik sumpskog og innslag 

av styvningstrær og forekomster av den utvalgte naturtypen hule eiker.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Lyngdal kommune: 187/2, 187/3, 187/6, 

187/7, 187/8, 187/9.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 264 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Lyngdal kommune, hos Fylkesmannen i Agder, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering 

av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, 

jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, 

uttak, oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d. Vedlikehold av bygninger, traktorvei og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  

e. Merking, rydding og vedlikehold av stier som eksisterte på vernetidspunktet.  

f. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk.  

g. Beiting. 

h. Utsetting av saltstein. 

i. Skjøtsel av kulturbetinget høstingsskog og styvningstrær, samt skjøtsel av gamle og 

hule trær på gnr/bnr 187/2, 187/3, 187/6, 187/7, 187/8, 187/9 i samsvar med 

skjøtselsplan.  



j. Fjerning av trær som faller på beitmark beliggende ca. 100 meter sørøst for Egehaugen. 

Trærne kan ikke tas ut av verneområdet, men legges på passende sted innenfor 

vernegrensene.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy.  

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.  

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

spor i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorveier avmerket på 

vernekartet.  

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei avmerket på vernekartet i 

forbindelse med jordbruksdrift.  

 

§ 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. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d.  

d. Oppsetting og vedlikehold av gjerder.  

e. Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd. 

f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, e, h, i, j og § 7 

bokstav a, b og d.  

       

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 

jf. naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 



§ 12 Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

  



  



Vedlegg 12.  

Forskrift om vern av Grøneliane naturreservat, Birkenes og Evje og Hornnes kommuner, 

Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur 

i form av gammel granskog med høyt innslag av barlind og gamle bartrær i sørboreal 

vegetasjonssone. Forekomsten av barlind har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at 

det er en sjelden rik forekomst med til dels usedvanlig store dimensjoner.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Birkenes kommune: 137/4, 137/7. Evje og 

Hornnes kommune: 127/3.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1543 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Birkenes og Evje og Hornnes kommuner, hos 

Fylkesmannen i Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering 

av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, 

jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, 

uttak, oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d. Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet.  

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

vernetidspunktet.  

f. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk.  

g. Beiting. 

h. Utsetting av saltstein. 

 



§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy.  

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.  

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

spor i terrenget.  

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

b. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

c. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d.  

d. Oppsetting av gjerde i forbindelse med beiting.  

e. Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd.  

f. Nødvendig felling av trær som står i fare for å falle over hytte på eiendom gnr./bnr. 

137/4.  

g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, e, h og § 7 

bokstav a, b og d.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 

jf. naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12 Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 12. desember 2014 nr. 

1656 om vern av Grøneliane naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder.  

 

 



Vedlegg 13.   

Forskrift om vern av Skjeggedalsheii naturreservat, Åmli og Froland kommuner, Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 

form av et stort sammenhengende areal med gammelskog og dels storvokst og produktiv 

furuskog og innslag av lågurt-eikeskog med gamle eiker som har til dels høyt mangfold av 

sjeldne arter, samt gamle ospeholt. Området inneholder også små arealer med rasmark-

lindeskog og alm-lindeskog, områder med innslag av meget gammel gran og en svært sjelden og 

spesiell forekomst av malmfuru.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Åmli kommune: 1/1, 1/2, 1/4, 9/1, 10/1, 10/3, 

13/1, 13/2. Froland kommune: 83/1, 84/7, 85/6.    

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 27 795 dekar. Grensene for naturreservatet 

går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene 

for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Froland og Åmli kommuner, hos Fylkesmannen 

i Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

 I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering 

av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, 

jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, 

uttak, oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

 Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

d. Vedlikehold av bygninger, traktorveier, traktorsleper og andre anlegg og innretninger i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

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

vernetidspunktet.  



f. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. Kvist 

fra stående tørr furu og gran kan benyttes til ved. Det er ikke tillatt å felle hele trær.  

g. Beiting. 

h. Utsetting av saltstein.  

i. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av kvist 

og småbusker i skuddfeltet.  

j. Nødvendig skjøtsel av eksisterende kulturlandskapsområder (slåttemarker) som vist på 

vernekart. Skjøtsel inkluderer også hogst. 

k. Å sette ut og ta opp båt fra faste steder vist på 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. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 

luftfartøy.  

b. Utenom eksisterende traktorveier/traktorsleper og stier avmerket på vernekartet, er bruk 

av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.  

b. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med hest eller lett beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorveier og 

sleper tegnet inn på vernekartet.  

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d.  

d. Tilrettelegging av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter. 

e. Uttak av trevirke for bruk til vedlikehold av bruer og klopper på Skjeggedalsvegen.  

f. Oppføring av gapahuk.  

g. Opplag av båt. 

h. Oppsetting av gjerde i forbindelse med beiting.  

i. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytter og støler langs 

traseer, som vist på vernekart. 

j. Nødvendig motorferdsel for transport av materialer og utstyr i forbindelse med 

restaurering eller gjenoppføring av bakenforliggende gamle bygninger på Skredheia på 

vinterføre langs traseer for snøscooter avmerket på vernekart.   

k. Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

l. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, e, h, i, k og § 

7 bokstav a, b, e, f, g, h 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 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 Urfjellheia og Dalsheia naturreservat, Risør kommune, Agder 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur 

i form av rik edelløvskog, med forekomster av eik-lindeskog, alm-lindeskog og 

rasmarklindeskog, samt gammel barskog. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Risør kommune: 48/1, 48/4, 49/3. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1805 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Risør kommune, hos Fylkesmannen i Agder, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

 I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering 

av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, 

jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, 

uttak, oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

 Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d. Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand 

på vernetidspunktet. 

e. Merking, rydding og vedlikehold av stier og veier som eksisterte på vernetidspunktet. 

f. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

g. Beiting. 

h. Utsetting av saltstein. 

i. Forsiktig rydding av småbusker og kvist i siktgater på jaktposter i forbindelse med 

storviltjakt. 

j. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn. 

 

 



§ 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 på eksisterende veier og stier avmerket på vernekartet er sykling, ridning og 

bruk av hest forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er 

bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

spor i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorveier avmerket på 

vernekartet. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. Nødvendig uttransport av tømmer fra bakenforliggende skog på eiendom 48/1 på 

eksisterende traktorvei avmerket på vernekartet.  

 

§ 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. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

d. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

e. Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd. 

f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, e, h og § 7 

bokstav a, b og d. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet 

med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

 



Vedlegg 15.  

Forskrift om vern av Oppsaljuvet naturreservat, Hjartdal kommune, Vestfold og 

Telemark 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 27. november 2020 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit område som har særleg verdi for biologisk 

mangfald på grunn av førekomst av rike skogtypar som gråor-heggeskog, lågurtgranskog, 

høgstaudeskog og gråor-almeskog. Vidare er føremålet å ta vare på eit området som har særskilt 

naturvitskapleg verdi på grunn av førekomst av sjeldne og truga lavarter. 

Det er ei målsetting å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, og 

eventuelt vidareutvikle dei. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Hjartdal kommune: 33/1, 36/1, 36/2.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 159 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Hjartdal kommune, hos Fylkesmannen i 

Vestfold og Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar 

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av 

føremålet med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det 

er forbode å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og 

unødig forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c. Det må ikkje settast i gong tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerder, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av veger, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert ureining, 

etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller 

skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

e. Bålbrenning og bruk av grill er forbode.  

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane 

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk. 

d. Beiting.  

e. Utplassering av saltstein. 

f. Oppsetting av mellombelse mobile jakttårn for storviltjakt. 

g. Forsiktig rydding av småbuskar og kvist i samband med storviltjakt.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

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



b. Sykling, bruk av hest og kjerre, og riding er forbode. 

 

§ 6 Generelle unntak frå ferdselsreglane 

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd 

og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsaugemed, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av 

forvaltningsstyresmakta. Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd. 

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

a. Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy 

som vert nytta skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til 

ansvarleg oppsyn for verneområdet i forkant av køyring. 

b. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige 

spor i terrenget.  

c. Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk. 

b. Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar og famle ferdselsvegar.  

c. Hogst av etablerte plantefelt.  

d. Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.  

e. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar som nemnde i § 3 andre ledd bokstav d.  

f. Øvingskøyring for føremål nemnd i § 6 første ledd.  

g. Uttransport av felt elg og hjort i med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnt i 

§ 6 andre ledd bokstav b.  

h. Oppsetting og vedlikehald av gjerde.  

i. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnd i § 4 bokstav e og § 7 bokstav 

a, b, c, d og h.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar 

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 

føremålet med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom 

omsyn til tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk 

tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med 

vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt 

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne 

forskrifta. 

 

§ 12 Ikraftsetjing 

Denne forskrifta trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 16.  

Forskrift om vern av Grøum naturreservat, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur 

i form av et eldre bøkebestand med innslag av lågurt-bøkeskog, grov eik, lind, spisslønn og gran 

i lavlandet, med de naturlig forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Videre er 

formålet å bevare et område med særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er 

leveområde for truede og sjeldne arter.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Tønsberg kommune: 457/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 79 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Tønsberg kommune, hos Fylkesmannen i 

Vestfold og Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser  

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

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering 

av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og 

kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

c. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

d. Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.  

e. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

f. Vedlikehold av eksisterende traktorvei og sti og andre anlegg og innretninger i henhold 

til standard på vernetidspunktet.  

g. Skånsom beiting.  

h. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 



i. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

b. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

c. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd b. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

e. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f. Utsetting av saltsteiner. 

g. Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd. 

h. Merking av eksisterende traktorvei og sti. 

i. Nødvendig beskjæring eller hogst av trær eller annen vegetasjon som skygger for 

innmark, eller hindrer maskinbruk. 

j. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav f og § 7 bokstav 

a, e, f 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 17.  

Forskrift om endring av forskrift om vern av Haverstingen naturreservat, Ringerike, Flå 

og Krødsherad kommuner, Buskerud   

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 77. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

      I  

 

I forskrift 16. desember 2011 nr. 1282 om vern av Haverstingen naturreservat, Ringerike, Flå og 

Krødsherad kommuner, Buskerud, gjøres følgende endringer:  

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

Forskrift om vern av Haverstingen naturreservat, Ringerike, Flå og Krødsherad kommuner, 

Viken 

 

§ 1 skal lyde: 

Formålet med naturreservatet er å verne et område som har særskilt betydning for 

naturmangfold i form av stor variasjon i skogtyper med rik lavflora og med forekomster av 

truede lavarter. I området fins blant annet gammel granskog med mye død ved, bekkekløft og 

velutviklet rik lavlandsskog av type sørboreal blandingsskog. Rik lavflora på gamle løvtrær 

utgjør spesielle naturtyper.   

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 skal lyde:  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Ringerike kommune: 310/1, 310/8, 311/5, 

312/6, 312/7 og 312/16. Krødsherad kommune: 214/1, 214/3, 214/11, 214/13, 215/12 og 

215/14. Flå kommune: 1/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 8260 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike, Flå og Krødsherad kommuner, hos 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 6 andre ledd, nye punkt 3 og 4 skal lyde:  

3. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort på traktorveier avmerket på vernekartet. 

4. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

 

      II 

Forskriften trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 18.  

Forskrift om vern av Dælen naturreservat, Jevnaker kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et område som har særskilt betydning for biologisk 

mangfold ved at det er lite påvirket og har gammel skog, mye død ved i forskjellige 

nedbrytningsstadier og innslag av den sjeldne naturtypen høgstaudeskog.   

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Jevnaker kommune: 147/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 144 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Jevnaker kommune, hos Fylkesmannen i Viken, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser  

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

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering 

av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og 

kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d. Merking og vedlikehold av eksisterende sti avmerket på vernekartet, i henhold til 

standard på vernetidspunktet.  

e. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

f. Beiting.  

g. Utsetting av saltsteiner.  

h. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

i. Forsiktig rydding av småbusker og kvist i siktgater på jaktposter i forbindelse med 

storviltjakt. 



j. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

  

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy.  

b. Utenom eksisterende veier og stier er sykling, ridning og bruk av hest forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og villsvin 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. Istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

b. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

c. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

e. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 bokstav 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 19.  

Forskrift om vern av Igulsrud naturreservat, Jevnaker kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et barskogområde på høy bonitet i lavlandet med 

rike skogstyper herunder sjeldne og truete naturtyper som kalkgranskog og høgstaudegranskog. 

Området har en meget rik og interessant flora bestående av kravfulle og varmekjære plantearter, 

samt sjeldne marklevende sopp. Området har særskilt betydning for biologisk mangfold ved å 

ha innslag av den sjeldne kombinasjonen kalkskog og mye død ved.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Jevnaker kommune: 158/1, 160/1, 161/2. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 646 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020.  De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Jevnaker kommune, hos Fylkesmannen i Viken, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser  

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

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering 

av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og 

kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

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

e. Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d. Vedlikehold av eksisterende stier, gjerder og andre anlegg og innretninger i henhold til 

standard på vernetidspunktet.  

e. Skånsom beiting.  

f. Utsetting av saltsteiner.  

 

 



§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

b. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

c. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b. 

d. Merking og rydding av nye stier og gamle ferdselsveier.  

e. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

f. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

g. Sykling og ridning langs bestemte traseer. 

h. Skjøtsel av randsoner mot dyrket mark og kulturbeiter. 

i. Etablering av saltplasser. 

j. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, f og § 7 

bokstav f. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 

jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan  

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 



§ 12 Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 678 om 

fredning av Igelsrud naturreservat, Jevnaker kommune, Oppland.   



  



Vedlegg 20.  

Forskrift om vern av Tretjernhøla naturreservat, Lørenskog kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur 

med gammel gran- og furuskog, med innslag av rike og fuktige utforminger og mye død ved. 

Videre er formålet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at 

det er leveområde for truede og sjeldne arter knyttet til gammel skog, og ved at det er viktig 

leveområde for vilt.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Lørenskog kommune: 9/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 329 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Lørenskog kommune, hos Fylkesmannen i Oslo 

og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser  

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

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering 

av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og 

kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

e. Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d. Vedlikehold av eksisterende stier og skiløype i henhold til standard på vernetidspunktet. 

Skiløypen og stier er avmerket på vernekartet.  

e. Beiting.  

f. Utsetting av saltsteiner.  

g. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.  

h. Forsiktig rydding av småbusker og kvist i skuddfeltet forbindelse med storviltjakt. 



 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy.  

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og villsvin med lett beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget. 

c. Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype langs eksisterende trasé vist på 

vernekartet. 

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

b. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

c. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og villsvin med andre kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

e. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f. Omlegging av skiløype.  

g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

 

§ 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 21.   

Forskrift om endring av forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og 

Akershus – Vedlegg 8 – Løkenesskogen naturreservat, Asker kommune, Akershus 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 77. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet.  

I 

 

I forskrift 27.juni 2008 nr. 674 om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus 

– Vedlegg 8 – Løkenesskogen naturreservat, Asker kommune, Akershus, gjøres følgende 

endringer:  

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus – Vedlegg 8 – 

Løkenesskogen naturreservat, Asker kommune, Viken  

 

§ 1 skal lyde: 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Asker kommune: 56/1, 56/90, 56/92, 

56/116, 56/117, 56/155.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 262 dekar.  

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet 

november 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. 

Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Asker kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 
 

§ 3 nytt punkt 9. skal lyde:  

9. Sykling og ridning er forbudt, unntatt på veier og stier som angitt i forvaltningsplan. 

 

§ 4 skal lyde: 

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, 

ambulanse-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av 

skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

 

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for: 

2. Sanking av bær og matsopp. 

3. Jakt og fangst etter viltloven. 

4. Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet. 

5. Vedlikehold av eksisterende stier med eksisterende merking. 

6. Vedlikehold av eksisterende traktorvei i henhold til standard på vernetidspunktet. 

Traktorveien er avmerket på vernekartet.  

7. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk, på etablert bålplass ved gapahuk avmerket på vernekartet.   

 

Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:  

8. Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei avmerket på vernekartet i 

forbindelse med jordbruksdrift på gnr./bnr. 56/90, 56/116 og 56/117 utenfor 

naturreservatet. 

 

§ 5 nytt punkt 7 og nytt punkt 8 skal lyde: 

7. Rydding av vegetasjon rundt gapahuk avmerket på vernekartet. 

8. Uttak av fremmede treslag, gran og plantet bjørk for bruk til ved på etablert bålplass ved    

gapahuk avmerket på vernekartet.  

 



II 

 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

  



Vedlegg 21 B. 

 

Forskrift om endring av forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og 

Akershus – Vedlegg 7 – Løkeneshalvøya landskapsvernområde, Asker kommune, 

Akershus 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf.§ 36 og § 77. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet.  

 

      I  

 

I forskrift 27. juni 2008 nr. 673 om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus 

– Vedlegg 7 – Løkeneshalvøya landskapsvernområde, Asker kommune, Akershus gjøres 

følgende endringer:  

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus – Vedlegg 7 – 

Løkeneshalvøya landskapsvernområde, Asker kommune, Viken  

 

§ 1 skal lyde:  

Landskapsvernområdet omfatter følgende gnr./bnr.: Asker kommune: 56/1, 56/3, 56/87, 

56/88, 56/89, 56/90, 56/91, 56/93, 56/94, 56/95, 56/117, 56/123, 56/131, 56/ 148, 56/149, 

56/150, 56/155, 58/21, 119/1307. 

 

Landskapsvernområdet omfatter et areal på ca. 621 dekar, alt er landareal. Grensene for 

landskapsvernområdet framgår av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De 

nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Asker kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

 

      II 

 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

 

  



  



Vedlegg 22.  

Forskrift om vern av Skaugumsåsen og Åstad naturreservat, Asker kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold ved at det inneholder et uvanlig variasjonsrikt edelløvskogområde med mange ulike 

skogtyper, fra rik sump- og kildeskog i dalbunnen til rasmark med tørrere utforminger av 

edellauvskog i lisiden. Området representerer nasjonalt sett et av de fineste eksemplene på en 

stabil utforming av skogtypen alm-lindeskog. Det inngår videre som en del av et større 

geologisk interessant område. Videre er formålet å bevare et område som har særskilt 

naturvitenskapelig verdi med sine forekomster av flora, fauna og geologi.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand og eventuelt 

videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Asker kommune: 20/1, 20/2, 21/1, 33/1, 

33/2, 33/41, 33/66, 33/94, 33/98, 34/1, 34/54, 35/1, 35/39, 36/1, 36/3, 36/4, 36/6, 36/7, 36/9 og 

36/10. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 692 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Asker kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 

lagring av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning opplag av båter, 

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 gjerder for husdyrbeite.  

f. Fjerning av enkelttrær som står i fare for å falle over jernbanelinjen. 

g. Nødvendig istandsetting ved akutt skade på hovedvannledning. 

 



§ 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 sti avmerket på vernekartet er bruk av sykkel samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

a. Nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget.  

c. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt skade på hovedvannledning. Det skal i 

etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 bokstav e.  

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c. Rydding av vegetasjon i Semsbakken, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

d. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

e. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier. 

f. Hogst av enkelttrær eller fjerning av grener som hindrer drift eller gir skyggevirkning 

på grav- og urnelund som grenser til reservatet på Åstad. 

g. Utsetting av saltsteiner. 

h. Utplassering av kjentmannsposter. 

i. Oppsetting av nye gjerder for husdyrbeite.  

j. Vedlikehold, utbedring og fornyelse av hovedvannledning og tilhørende innretninger. 

k. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e og § 7 bokstav 

b, d, 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 17. september 1982 nr. 

1408 om fredning for Skaugumsåsen naturreservat i Asker kommune, Akershus og forskrift 17. 

september 1982 nr. 1409 om fredning for Åstad naturreservat i Asker kommune, Akershus.  



  



Vedlegg 22 B.  

Forskrift om endring av forskrift om vern for Semsvannet landskapsvernområde, Asker 

kommune, Akershus  

 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf.§ 36, § 62 og § 77. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet.  

 

      I  

 

I forskrift 2. oktober 1992 nr. 755 om vern for Semsvannet landskapsvernområde, Asker 

kommune, Akershus gjøres følgende endringer:  

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

Forskrift om vern av Semsvannet landskapsvernområde, Asker kommune, Viken  

 

§ 1 skal lyde:  

Landskapsvernområdet omfatter følgende gnr./bnr. i Asker kommune: 1/1, 1/3, 15/2, 

15/7, 15/40, 15/52, 16/1, 16/2, 16/7, 16/10, 16/16, 16/36, 17/2, 17/3, 17/5, 17/9, 17/10, 17/11, 

17/16, 17/21, 17/22, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/7, 20/8, 20/9, 21/1,3, 21/6, 21/7, 

33/66, 34/31, 34/35, 43/48. 

Landskapsvernområdet omfatter et areal på ca. 4625 dekar, hvorav ca. 754 dekar 

ferskvann. 

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart datert Klima- og 

miljødepartementet november 2020. Kartet med verneforskriften oppbevares i Asker kommune, 

hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal merkes opp etter nærmere 

tilvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes. 

 

§ 6 skal lyde:  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.  

 

 

      II 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

  



  



Vedlegg 23.  

Forskrift om vern av Ødemørk naturreservat, Vestby kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et større sammenhengende område som 

representerer en sjelden type natur i form av lavereliggende og høyproduktiv eldre barskog som 

er relativt lite påvirket. Området har innslag av middelaldrende og eldre ospeskog som har 

begynt å danne en del død ved.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Vestby kommune: 130/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2716 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Vestby kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 

lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d. Beiting.  

e. Bålbrenning med medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

f. Merking og vedlikehold av eksisterende veier, stier og løyper med standard som på 

vernetidspunktet.   

g. Treningsløp i regi av lokal orienteringsklubb. 

 

§ 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 på vei og sti er bruk av sykkel 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 motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet før kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og store rovdyr med lett beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget. 

c. Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende løypetraseer. 

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

d. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

e. Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting. 

f. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd bokstav b.  

g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav f og § 7 bokstav 

b, c, d og e. 

h. Større orienteringsløp på krets- eller nasjonalt nivå. 

 

§ 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 24.  

Forskrift om vern av Skjønsbergaksla, Brekkekampen og Høgberget naturreservat, Øyer 

kommune, Innlandet  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur 

i form av flere store, sørvendte og kalkrike berg og rasmarker, ei mindre bekkekløft og rike 

vegetasjonstyper der det stedvis står gammel lågurt- og høgstaudegranskog. Videre er formålet å 

verne et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er meget artsrikt og 

ved at det er et viktig leveområde for sjeldne, sårbare og truede arter. Området er også viktig for 

klippehekkende rovfugl. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Øyer kommune: 51/1, 57/10, 58/1, 58/3, 58/4, 

58/12, 58/23.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 653 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Øyer kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 

lagring av masse, utføring av kloakk eller 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. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt. 



e. Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

f. Beiting. 

g. Utsetting av saltsteiner. 

h. Vedlikehold av traktorveger, gapahuk og andre eksisterende anlegg og innretninger i 

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

avmerket på vernekartet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Utenom eksisterende traktorveger avmerket på vernekartet og stier er bruk av sykkel og 

hest og kjerre samt ridning forbudt. 

c. I perioden fra og med 1. februar til og med 15. august er bruk av droner, modellfly o.l. 

forbudt.  

d. Utenom sone avmerket på vernekartet er det i perioden fra og med 1. februar til og med 

30. juni forbud mot bruk av hangglider, paraglider o.l. under samme høyde som toppene 

av hhv. Skjønsbergaksla, Brekkekampen og Høgberget. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet før kjøring.  

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget. 

c. Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn 

med beitedyr. 

d. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksnæring og uttransport av felt elg, 

hjort og bjørn, på traktorvegene avmerket på vernekartet. 

e. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

d. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

e. Framføring av vannledning fra Hesthågån til landbruksformål på eiendommen gnr./bnr. 

51/1. 

f. Framføring av vannledning til landbruksformål på eiendommen gnr./bnr. 57/1.   

g. Etablering av anlegg for uttak av vann til bruk på eiendommene gnr./bnr. 57/10 og 

57/11. 

h. Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

i. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

j. Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet 

ikke blir skadelidende. 

k. Oppføring av mindre installasjoner for overvåking av dyrelivet. 

l. Sikkerhetstiltak mot flom i Kvamsbekken. 



m. Nødvendig opprusting av eksisterende traktorveger vist på vernekartet på eiendommen 

gnr./bnr. 51/1. 

n. Nødvendige tiltak innenfor naturreservatet for opprusting av tilgrensende traktorveg på 

eiendommen gnr./bnr. 57/1. 

o. Skjøtsel av randsoner mot kulturbeiter. 

p. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, h og § 7 

bokstav b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n og o.  

 

§ 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 25.  

Forskrift om vern av Heggshuselva naturreservat, Østre Toten kommune, Innlandet 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur 

i form av ei variert bekkekløft med rike skogtyper som kalkgranskog, kalk- og lågurtfuruskog, 

høgstaudegranskog, rik gransumpskog og gråor-heggeskog og med forekomst av bergvegger 

med kalk. Videre er formålet å bevare et område som har stor betydning for biologisk mangfold 

ved at det er leveområde for sjeldne, sårbare og truete arter, særlig kalkkrevende sopp og moser. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Østre Toten kommune: 144/5, 145/1, 145/3, 

145/5, 146/2, 146/4, 146/11, 147/1, 148/1, 149/3, 149/10, 170/4, 170/9, 170/26, 170/29, 170/33, 

170/39. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 227 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Østre Toten kommune, hos Fylkesmannen i 

Innlandet, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 

lagring av masse, utføring av kloakk eller 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. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt. 



e. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

f. Beiting. 

g. Vedlikehold av Kongevegen, traktorveger og andre eksisterende anlegg og innretninger 

i henhold til tilstand på vernetidspunktet. Kongevegen og traktorvegene som kan 

vedlikeholdes, er avmerket på vernekartet. 

h. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

i. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning 

av linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet 

nevneverdig. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Utenom på stier og på Kongevegen og eksisterende traktorveger avmerket på 

vernekartet, er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 

  

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet før kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget. 

c. Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn 

med beitedyr. 

d. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksnæring og uttransport av felt elg, 

hjort og bjørn på Kongevegen og på traktorvegene avmerket på vernekartet. 

e. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

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 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner, herunder Kongevegen. 

c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

d. Utsetting av saltstein. 

e. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

f. Etablering av vatningsanlegg for jordbruksvatning. 

g. Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

h. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

i. Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet 

ikke blir skadelidende. 

j. Skjøtsel av randsoner mot nabobebyggelse. 

k. Rydding av vegetasjon som utgjør en sikkerhetsrisiko langs tilgrensende fylkesveg. 



l. Nødvendige tiltak innenfor naturreservatet for vedlikehold av tilgrensende veger, 

herunder tilgrensende del av Kongevegen. 

m. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

n. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning. 

o. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav 

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

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 

jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



  



Vedlegg 26.  

Forskrift om endring av forskrift om vern av Drevdalen naturreservat, Trysil kommune, 

Hedmark 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 77. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

I 

I forskrift 25. januar 2013 nr. 96 om vern av Drevdalen naturreservat, Trysil kommune, 

Hedmark, gjøres følgende endringer: 

 

Forskriftens tittel skal lyde: 

Forskrift om vern av Drevdalen naturreservat, Trysil kommune, Innlandet 

 

§ 2 skal lyde: 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Trysil kommune: 30/24, 30/25, 30/26, 30/51, 

30/54, 30/99, 30/128, 30/175, 30/176, 31/37. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 23 300 dekar. Grensene for naturreservatet 

går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene 

for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Trysil kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 4 nytt punkt i) skal lyde: 

Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

 

§ 5 skal lyde: 

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 start og landing med luftfartøy. 

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

 

§ 6 annet ledd nytt punkt c) skal lyde: 

Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 6 annet ledd nytt punkt d) skal lyde: 

Nødvendig motorferdsel i driftstrasé vist på vernekartet i forbindelse med drift og vedlikehold, 

samt ved akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. 

 

§ 7 bokstav d) skal lyde: 

Merking og nødvendig rydding av 5 stier som er avmerket på vernekartet. 

 

 

II 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

  



  



Vedlegg 27.  

Forskrift om endring av forskrift om vern av Hanestadvola naturreservat, Rendalen og 

Stor-Elvdal kommuner, Hedmark 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

I 

I forskrift 14. februar 2014 nr. 147 om vern av Hanestadvola naturreservat, Rendalen og Stor-

Elvdal kommuner, Hedmark, gjøres følgende endringer: 

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

Forskrift om vern av Hanestadvola naturreservat, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, 

Innlandet 

 

§ 1 skal lyde: 

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med interessante 

geologiske formasjoner samt stor variasjon i barskog- og myrtyper, med innslag av 

gammelskog, rike bekkedrag og sørberg som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved 

at det inneholder en rekke sjeldne og sårbare sopp- og lavarter.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 skal lyde: 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rendalen kommune: 31/1, 31/41. Stor-Elvdal 

kommune: 19/48, 19/197.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 26 190 dekar. Grensene for naturreservatet 

går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene 

for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, hos 

Fylkesmannen i Innlandet, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 4 nytt punkt h) skal lyde: 

Rydding og vedlikehold uten standardheving av veger og traktorveger som er vist på 

vernekartet. 

 

§ 5 skal lyde: 

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 start og landing med luftfartøy. 

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

veger og traktorveger. 

 

§ 6 annet ledd nytt punkt c) og nytt punkt d) skal lyde: 

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med skogsdrift på bakenforliggende områder  

    på traktorveg markert på vernekartet. 

d) Motorisert ferdsel på Kivsjøvegen. 

 

 

II 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 27 B. 

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 1989 nr. 1396 om vern av Atnoset 

naturreservat, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark. 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 

om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37,  § 62 og § 77. 

Fremmet av Klima- og miljødepartementet. 

 

I 

 

I forskrift 22. desember 1989 nr. 1396 om vern av Atnoset naturreservat, Rendalen og 

Stor-Elvdal kommuner, Hedmark, gjøres følgende endringer: 

 

Punkt I skal lyde: 

 

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er to 

områder, et på hver side av Glåma ved Atna, i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, Innlandet 

fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 22. desember 1989 under betegnelsen «Atnoset 

naturreservat». 

 

Punkt II skal lyde: 

 

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: Rendalen: 31/95, Stor- Elvdal: 13/4, 

16/3, 17/1, 19/44, 19/48, 19/197, 19/582, 27/1, 28/1. 
 

Naturreservatet dekker et areal på ca. 6650 dekar. Grensene for naturreservatet går 
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. Kartet og 
verneforskriften oppbevares i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, hos Fylkesmannen i 
Innlandet, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. De nøyaktige grensene for 
naturreservatet skal avmerkes i marka og knekkpunktene bør koordinatfestes. 

 

Punkt VIII skal lyde: 

 

Forvaltningen av fredningsforskriftene tillegges Fylkesmannen i Innlandet. 
 

 

II 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

  



  



Vedlegg 28.  

Forskrift om vern av Petersætra og Trestikledalen naturreservat, Holmestrand kommune, 

Vestfold og Telemark og Drammen kommune, Viken  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur 

i form av eldre barskog og barblandingsskog i lavlandet. Videre er formålet å bevare et område 

som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for truede og sjeldne 

arter. 

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

videreutvikle disse.  

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Holmestrand kommune: 395/4, 402/8, 406/7, 

408/8. Drammen kommune: 312/2, 312/10, 313/1, 314/2, 314/10.  

Naturreservatet dekker et areal på ca. 3120 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Holmestrand og Drammen kommuner, hos 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Fylkesmannen i Oslo og Viken, i Miljødirektoratet og i 

Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav, eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og 

lagring av masse, utføring av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av 

avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a. Sanking av bær og matsopp.  

b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  

c. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

d. Beiting. 

e. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

f. Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.  

g. Vedlikehold av eksisterende traktorveier og stier, samt bygninger og andre anlegg og 

innretninger, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

h. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.  

i. Turorientering med faste sesongposter.  

j. Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende 



energi- og kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. Utenom eksisterende traktorveier og stier, 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 motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes 

skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorveier inntegnet på 

vernekartet.  

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

d. Oppkjøring av skiløype inntegnet i vernekartet. 

e. Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorveier, for drift av bakenforliggende 

landbruksareal. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Avgrenset bruk av naturreservatet til aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d.  

b. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

c. Oppsetting av gjerder for beiting.  

d. Utsetting av saltsteiner.  

e. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

f. Merking av eksisterende traktorveier og stier.  

g. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten.  

h. Etablering av nye stier og løyper. 

i. Oppgradering av eksisterende veier og stier. 

j. Rehabilitering av eksisterende hytte inntegnet på vernekartet og nødvendig motorferdsel 

på vinterføre for transport av materialer og utstyr i den forbindelse.  

k. Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som går tapt ved brann eller 

naturskade.  

l. Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 

bokstav b, c, d, e, h, i 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 naturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

 

 



§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og 

skjøtsel av naturreservatet.  

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



  



Vedlegg 29.  

Forskrift om vern av Kløvstadhøgda naturreservat, Ringsaker kommune, Innlandet 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 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 forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur 

i form av et skogområde med forekomster av større intakte bestander av alm-lindeskog og 

lågurtgranskog, partier med gammel og lite påvirket skog og biotoper for sjeldne plantearter.  

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Ringsaker kommune: 396/8, 396/11, 400/1, 

400/2, 401/1, 402/1, 402/3, 403/1, 403/2.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 607 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringsaker kommune, hos Fylkesmannen i 

Innlandet, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 

lagring av masse, utføring av kloakk eller 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 saltstein i samsvar med gjeldende lovverk.  

f. Drift og vedlikehold av eksisterende vannledninger, pumpehus og støpt vannbasseng.  

g. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende traktorveger og stier vist på 

vernekartet.   

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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



I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

avmerket på vernekartet. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet før kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutte flomsikringstiltak langs traktorveger 

vist på vernekartet.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

d. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

e. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav e, f, g og § 7 

bokstav b, c og d.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 

jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

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 13. desember 2002 nr. 

1551 om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 39, fredning av Kløvstadhøgda 

naturreservat, Ringsaker kommune, Hedmark, med tilhørende vernekart.  



Vedlegg 30. 

Forskrift om retting av feil i forskrifter om vern av naturreservater og 

landskapsvernområde 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. november 2020 med hjemmel i naturmangfoldloven § 34, 

jf. § 36 og 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet. 

 

I 

I forskrift 23. juni 2020 nr. 1307 om vern av Korpen og Sagkollen naturreservat, Larvik 

kommune, Vestfold og Telemark gjøres følgende endringer: 

§ 12 skal lyde:  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 13. desember 2002 nr. 1530 om 

fredning av Korpen naturreservat, Larvik kommune, Vestfold  

 

I forskrift 23. juni 2020 nr. 1308 om vern av Flisefyr og Hidalen naturreservat i Sandefjord 

kommune, Vestfold og Telemark gjøres følgende endringer: 

§ 7 bokstav k skal lyde:  

k. Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g og § 7 b, c, d, e og j. 

§ 12 skal lyde:  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 26. juni 2009 nr. 891 om 

verneplan for skog, vedlegg 8, fredning av Flisefyr-Hidalen naturreservat, Andebu kommune, 

Vestfold. 

 

I forskrift 23. juni 2020 nr. 1324 om vern av Sjølingelve naturreservat, Flå kommune, Viken, 

gjøres følgende endringer: 

§ 3 første ledd første punktum blir første ledd.  

§ 3 første ledd annet punktum blir nytt annet ledd.  

§ 5 første ledd første punktum blir første ledd.  

§ 5 første ledd annet punktum blir nytt annet ledd.  

 

I forskrift 23. juni 2020 nr. 1325 om vern av Veteren naturreservat, Flå kommune, Viken, gjøres 

følgende endringer: 

§ 3 første ledd første punktum blir første ledd.  

§ 3 første ledd annet punktum blir nytt annet ledd.  

§ 5 første ledd første punktum blir første ledd.  

§ 5 første ledd annet punktum blir nytt annet ledd.  

 



I forskrift 11. desember 2015 nr. 1549 om vern av Badstudalen naturreservat, Lillesand 

kommune, Agder, gjøres følgende endringer: 

§ 2 tredje ledd skal lyde: 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2019. 

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 

I forskrift 20. desember 2019 nr. 1969 om vern av Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune, 

Trøndelag, gjøres følgende endringer.  

 

§ 12 skal lyde: 

 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 14. desember 2018 nr. 1954 om 

vern av Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune, Trøndelag 

 

 

 

I forskrift 16. oktober 2020 nr. 2081 om vern av Semska-Stødi naturreservat, Saltdal kommune i 

Nordland fylke gjøres følgende endringer:  

§ 7 annet ledd skal lyde: 

 Det er likevel tillatt med:  

a) nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. 

Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til 

ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring  

b) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av reindrift. 

Leiekjører for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon 

for avtale fra oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig  

 d) bruk av el-sykkel på veier og i kjørespor 

 

I forskrift 16. oktober 2020 nr. 2083 om vern av Fisktjønna naturreservat i Rana kommune, 

Nordland fylke gjøres følgende endringer:  

§ 5 skal lyde:  

Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

vesentlig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

Det er likevel tillatt med: 

a) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende regelverk 

b) lisensfelling, skadefelling og uttak av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk. 

§ 9 annet ledd skal lyde:  

Det kan gis flerårige tillatelser til bruk av terrenggående barmarkskjøretøy til reindrift i henhold 

til reinbeitedistriktets bruksregler og distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 



§ 11 skal lyde:  

Det bør utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av 

naturreservatet.  

 

I forskrift 16. oktober 2020 nr. 2077 om vern av Nattmoråga landskapsvernområde i Rødøy 

kommune i Nordland fylke gjøres følgende endringer: 

§ 3 annet ledd bokstav a skal lyde:  

Det er likevel tillatt med: 

a) vedlikehold av eksisterende stier, skilt, bruer og bygninger, anlegg og innretninger. Som 

vedlikehold anses nødvendige tiltak for å opprettholde nåværende eller tidligere 

standard. Vedlikehold skal ta hensyn til lokal byggeskikk og retningslinjer i 

forvaltningsplan. Det skal legges vekt på tilpasning til landskapet. Vedlikehold omfatter 

ikke ombygging eller utvidelse. 

 

§ 7 fjerde ledd bokstav j blir bokstav i.  

 

 

 

II 

 

Forskriften trer i kraft straks. 


