
Vedlegg 1  

Forskrift om vern av Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat, Evje og Hornnes kommune, 

Aust -Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type 

natur i form av en nasjonal særegen forekomst med rik og velutviklet gammel lindeurskog, en 

regional viktig bekkekløft med variert gammelskog bestående av edellauvskog med lågurt-

eikeskog i lisidene og furuskog på toppene. Området har også særlig betydning for biologisk 

mangfold ved at naturtypene har rikt artsmangfold, deriblant sjeldne og sårbare arter som særlig er 

knyttet til bekkekløften og lindeurskogen. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Evje og Hornnes kommune: 11/1, 11/2, 11/3, 

11/8, 11/9, 11/11, 12/1, 12/3.   

Naturreservatet dekker et totalareal på 4789 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Evje og Hornnes kommune, hos Fylkesmannen i 

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

 

§ 3. (vernebestemmelser)   
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 

av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   
a) Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

b) Sanking av bær og matsopp.  

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

e) Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 

f) Merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper, bruer og skilt som eksisterte på 

vernetidspunktet. 

g) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

h) Beiting.  

i) Utsetting av saltstein. 



j) Oppsetting av gjerde i forbindelse med beiting. 

k) Gjenoppbygging og vedlikehold av gammel kjerrevei inn til Yksenskår, markert på 

vernekartet.  

l) Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- 

og kraftanlegg. 

m) Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivået 

og økning av linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet 

nevneverdig. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende veier eller traseer som er vist i forvaltningsplan, 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 kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppsetting av gjerde og utsetting av saltstein. 

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

ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten. 

 

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

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d) Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det 

ikke er i strid med vernevedtakets formål. 

e) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 

kraftanlegg, og oppgradering eller fornyelse av kraftledninger. 

g) Nødvendig bruk av motorkjøretøy for gjenoppbygging og vedlikehold av kjerrevei til 

Yksenskår, markert på vernekartet. 

h) Nødvendig tilsyn med og transport av materiell og utstyr til hyttene Kleven og 

Ballingshei, markert på vernekartet. 

i) Nødvending vedlikehold av traktorslepe til Kleven og kjerrevei til Staveknuten, markert 

på vernekartet, som på vernetidspunktet. 

j) Uttak av ved til bruk på hyttene Kleven og Ballingshei. 

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

 

 

 



§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

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

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)   
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)   
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. desember 1977 nr. 

4183 om fredningsbestemmelser for Lindalen naturreservat, Evje og Hornnes kommune, Aust-

Agder. 

 

 



  



Vedlegg 2  

Forskrift om vern av Torehei naturreservat, Lillesand kommune, Aust-Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med variert forekomst av 

edellauvskog, hvorav noe med urskogpreg og med innslag av lågurt-eikeskog og ospeskog, samt å 

sikre vilkårene for flere barlindbestander. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Lillesand kommune: 66/4, 66/5. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 325 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Lillesand kommune, hos Fylkesmannen i Aust- og 

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

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

unødigforstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, 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, løyper, bruer og skilt som eksisterte på 

vernetidspunktet. 

f) Beiting. 

g) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

h) Utsetting av saltstein 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 



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

b) Utenom på eksisterende traktovei gjennom Toredalen som er avmerket på vernekartet er 

bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av 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) 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d) Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det 

ikke er i strid med vernevedtakets formål. 

e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e og h, og § 7 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. Samtidig oppheves forskrift 9. desember 1977 nr. 4196 om 

fredningsbestemmelser for Røyrmyråsen naturreservat, Lillesand kommune, Aust-Agder. 

 

 

 

 

 

 

  



Vedlegg 3 

Forskrift om vern av Styggetjønnåsen naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en skogtype som er 

typisk for midtre delen av Agder med gammel høyproduktiv og storvokst gran- og furuskog.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Froland kommune: 48/3. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 429 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Froland kommune, hos Fylkesmannen i Aust- og 

Vest-Agder, 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 

unødigforstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, 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, løyper, bruer og skilt som eksisterte på 

vernetidspunktet. 

f) Beiting. 

g) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

h) Utsetting av saltstein. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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



b) Utenom eksisterende veger og stier som er avmerket på vernekartet er bruk av sykkel og 

hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av 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) 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d) Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det 

ikke er i strid med vernevedtakets formål. 

e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

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

Forskrift om vern av Haresteinheia naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som er representerer en bestemt type 

natur i form av gammel furuskog og gammel edelløvskog med innslag av lågurt-eikeskog, og som 

er leveområde for sjeldne og sårbare 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: 81/1 i Froland kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1339 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Froland kommune, hos Fylkesmannen i Aust- og 

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

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

unødigforstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, 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, løyper, bruer og skilt som eksisterte på 

vernetidspunktet. 

f) Beiting. 

g) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

h) Utsetting av saltstein.  

i) Drift og vedlikehold av eksistende anlegg knyttet til Vassfossen kraftverk. 

 

 



§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende veger og stier som er avmerket på vernekartet er bruk av sykkel og 

hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av 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) 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d) Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det 

ikke er i strid med vernevedtakets formål. 

e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e og h samt § 7 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 5 

Forskrift om vern av Romeheia naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med en bestemt type natur i form av 

furudominert lavlandsskog med stor variasjon i skogstruktur og alder og som inneholder 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: 29/1 i Froland kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2129 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Froland kommune, hos Fylkesmannen i Aust- og 

Vest-Agder, 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 

unødigforstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, 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, løyper, bruer og skilt som eksisterte på 

vernetidspunktet. 

f) Beiting. 

g) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

h) Utsetting av saltstein. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 



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

b) Utenom eksisterende veger og stier som er avmerket på vernekartet er bruk av sykkel og 

hest og kjerre samt ridning forbudt. 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av 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) 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d) Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det 

ikke er i strid med vernevedtakets formål. 

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e og h samt § 7 a, b og f. 

f) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

  



Vedlegg 6 

Forskrift om vern av Bjoruvstøl naturreservat, Bygland kommune, Aust-Agder fylke 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representere en bestemt type 

natur i form av en vegetasjonsgradient i indre Agder fra elva Storåni og opp til fjellskogen, med 

lier med gammel lauvskog og gamle furutrær.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bygland kommune: 31/6. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 967 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Bygland kommune, hos Fylkesmannen i Aust- og 

Vest-Agder, 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 

unødigforstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, 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, løyper, bruer og skilt som eksisterte på 

vernetidspunktet. 

f) Beiting. 

g) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

h) Utsetting av saltstein 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 



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

b) Utenom eksisterende veger og stier som er avmerket på vernekartet er bruk av sykkel og 

hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av 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) 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d) Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det 

ikke er i strid med vernevedtakets formål. 

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e og h samt § 7 a, b og f. 

f) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

  



Vedlegg 7 

Forskrift om vern av Kvåsfossen naturreservat, Lyngdal kommune, Vest-Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type 

natur i form av en østvendt vegetasjonsgradient fra Lygna med rik alm-lindeskog i blokkmarka og 

svartor nederst, rik edelløvskog i midten og furu- og ospeskog i øvre deler. Videre er formålet å 

verne et område med særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområder for et stort 

antall arter.  

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: 244/ 4. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 280 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Lyngdal kommune, hos Fylkesmannen i Aust- og 

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

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 

av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 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) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

d) Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk 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) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall av eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 

h) Vedlikehold av gammel vei opp til Dydland, markert på vernekartet. 



i) Vedlikehold og merking av sti inn til Neseknipen, markert på vernekartet. 

j) Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivået 

og økning av linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet 

nevneverdig. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende veier eller traseer godkjent gjennom forvaltningsplan, 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 uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget. 

b) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med 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) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d) Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det 

ikke er i strid med vernevedtakets formål. 

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e og i. 

f) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering og fornyelse 

av kraftledninger. 

h) Nødvendig bruk av motorkjøretøy for gjenoppbygging og vedlikehold av vei til Dydland, 

markert på vernekartet. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan foreta tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

 

 

 



§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Vedlegg 8  

Forskrift om vern av Lone naturreservat, Drangedal kommune, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  
Formålet med naturreservatet er å verne et stort skogområde som har særlig betydning for 

biologisk mangfold ved at det fanger opp hele gradienten fra varmekjære boreonemorale elementer 

til nordboreale elementer opp til skoggrensa. Videre er formålet å vernet et område som har 

særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av stort mangfold av karplanter, sopp og lav, herunder 

et særlig stort antall sjeldne og trua arter av markboende og vedboende sopp.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Drangedal kommune: 4/2, 4/5, 47/3, 47/6, 47/7, 

47/9, 48/1, 48/2, 48/8, 48/65, 49/3, 50/1, 50/2, 57/1, 57/3, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 57/14, 

57/17, 69/4.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 28 567 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljøverndepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Fylkesmannen i 

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 o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  
Vernebestemmelsene i § 3 andre 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 tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.  

f) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  

g) Nødvendig vedlikehold av følgende traktorveger og sleper avmerket på vernekartet:  

Veg nr. 1: Viksi – Vihusvassosen, gnr./bnr. 57/3.  

Veg nr. 2: Rundkjøringa Rui – Tåkelia, gnr./bnr. 57/7, 57/8, 57/10, 57/14 og 57/17.  

Veg nr. 3: Haugstøl – Stormyr, gnr./bnr. 57/7.  



Veg nr. 4: Riksveg 38 – Langskår, gnr./bnr. 57/3.  

Veg nr. 5: Slåttene – Bjordammen – Jonstjenndalen, gnr./bnr. 48/1 og 49/3.  

Veg nr. 6: Moltemyr – mot Hornåsen, gnr./bnr. 57/3.  

Veg nr. 7: Vihus – Midtstøl, gnr./bnr. 57/1 og 57/3.  

Veg nr. 8: Kringlemyr – Smalsundmyri, gnr./bnr. 57/3.  

Veg nr. 9: Eikebu – hytta på Hestheia, gnr./bnr. 47/3.  

Veg nr. 10, 11, 12, 14 og 15, gnr./bnr. 47/6.  

Veg nr. 13: Til Berstad, gnr./bnr. 4/2 og 4/5.  

Veg nr. 16: Tre traktorveger øst for Vasshus, gnr./bnr. 47/3.  

Veg nr. 17: Veg til utosen Ytre Høgheivatn, gnr./bnr. 4/2. 

Veg nr. 18: Nordkåsa mot Maritskollen, gnr./bnr. 57/1.  

Veg nr. 19: Bratterud nord, gnr./bnr. 57/1.  

Veg nr. 20: Bikkjetjønnfjellet og Bikkjetjønn, gnr./bnr. 57/1.  

Veg nr. 21: Storefjell sørvest, gnr./bnr. 57/1.  

Veg nr. 22. Lone nordre til Åsen, gnr./bnr. 57/1.  

Veg nr. 23. Lia vest for Haugane, gnr./bnr. 4/2.  

h) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.  

i) Skånsomt uttak av grus til vedlikehold av traktorvegen Viksi–Vihusvassosen (veg nr. 1) 

fra vegskråninger og fra et grusuttak avmerket på vernekartet, etter nærmere skriftlig 

avtale med forvaltningsmyndigheten.  

j) Uttak av virke etter behov på gnr./bnr. 57/8 til nødvendig vedlikehold av klopper på 

eksisterende traktorveg/slepe til Tåklia (veg nr. 2), og tilsvarende uttak på gnr./bnr. 47/3 til 

nødvendig vedlikehold av klopper på slepa inn til hytta på Hestheia (veg nr. 9), etter 

nærmere skriftlig avtale med forvaltningsmyndigheten.  

k) Vedlikehold av følgende stier avmerket på vernekartet: Hestevegen Oppistua Lone–Solli, 

gangvegen Lone–Solli, hestevegen rundkjøringa Rui–Haugstølvatnet– Tåkelia, hestevegen 

Berstad–Oksdalane, og hestevegen Berstad-Tåklia.  

l) Forsiktig rydding av småbusker og kvist på poster i samband med jakt på elg, hjort og 

rådyr.  

m) Båtstø og opplag for mindre båt ved Vihusvatnet for eier av gnr./bnr. 57/3, Haugstølvatnet 

for eier av gnr./bnr. 57/8, Berstadvatnet for eier av gnr./bnr 4/2 og 4/5, Svarvartjenn for 

eier av gnr./bnr. 4/2, Sætrevatnet og Nordre og Ytre Høgheivannet for eier av gnr./bnr. 

48/65, og Ytre Høgheivannet for eier av gnr./bnr.4/2.  

n) Utsetting av saltsteiner.  

o) Vegetasjonsrydding og skjøtsel på ca. 4 daa rundt hytte på Hestheia gnr./bnr. 47/3, og ved 

Sætrevannet, gnr./bnr. 48/65, etter nærmere skriftlig avtale med forvaltningsmyndigheten.  

 

§ 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 er bruk av hest og kjerre samt ridning forbudt. 

c) Utenom eksisterende veier og stier er sykling 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 og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget.  



c) Nødvendig kjøring med traktor og ATV for uttransport av felt elg og hjort på eksisterende 

traktorveger avmerka på vernekartet.  

d) Nødvendig motorisert ferdsel på traktorvegen Viksi–Vihusvassosen (veg nr. 1) for 

transport av tømmer fra bakenforliggende områder, herunder fra Høghei fra gnr./bnr. 48/2, 

samt annen nødvendig transport til Vihus og Vihusvassosen.  

e) Nødvendig motorisert ferdsel på traktorvegen/slepa fra rundkjøringa v/Rui til Tåkelia (veg 

nr. 2) for eier av gnr./bnr. 57/8 for transport til Tåkelia, og på traktorveg fra Lone nordre 

til Åsen (veg nr. 22) for eier av gnr./bnr. 57/1.  

f) Nødvendig og skånsom transport av tømmer på frossen og snødekt mark eller islagt vatn 

på følgende strekninger på gnr./bnr. 48/2:  

1. Langs traktorvegen fra Vihusvassosen til Viksi (veg nr. 1), samt bruk av 

eksisterende velteplass på Vihusvassmyra.  

2. Over isen på Vihusvatnet fra Smalsund til Vihusvassosen.  

3. Over gnr./bnr. 57/3 fra Høghei over Sandvasseidet til traktorvegen (veg nr. 8) ved 

Smalsundmyri.  

4. Langs traktorvegen fra Smalsundmyri til Kringlemyr (veg nr. 8) på gnr./bnr. 57/3.  

g) Nødvendig motorisert ferdsel på traktorvegen Slåttene–Bjordammen– Jonstjenndalen (veg 

nr. 5) for eier av gnr./bnr. 48/2.  

h) Nødvendig motorisert ferdsel på traktorvegen (veg nr. 9) og slepa til hytta på Hestheia for 

eier av gnr./bnr. 47/3.  

i) Nødvendig motorferdsel på traktorveg/slepe avmerka på vernekartet (veg nr. 13) for 

skogsdrift og vedlikehold av og tilkomst til Nordre Berstad (gnr./bnr. 4/2) og Li sameie 

(gnr./bnr. 4/5).  

j) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

b) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.  

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

e) Hogst av etablerte plantefelt. 

f) Utbedring av eksisterende traktorveg/slepe rundkjøringa Rui til Tåkelia (veg nr. 2). 

g) Utbedring av traktorvegen Viksi–Vihusvassosen (veg nr. 1) 

h) Mindre gravearbeid på gnr./bnr. 48/1 og 49/3 for at eier av gnr./bnr. 48/2 kan drive skog 

fra Jonstjenn til eksisterende traktorveg i Jonstjenndalen (veg nr. 5). 

i) Oppsetting og uttak av virke for oppsetting av en enkel gapahuk på eiendom gnr./bnr. 57/8 

ved Haugstølvatnet, og tilsvarende på gnr./bnr. 48/2 på Storliheia og gnr./bnr. 48/1 ved 

Sandtjenn. 

j) Mindre gravearbeid på gnr./bnr. 57/3 for skogsdrift på gnr./bnr. 48/2 fra Høghei over 

Sandvasseidet til traktorvegen ved Smalsundmyri (veg nr. 8). 

k) Klopplegging og uttak av virke for klopplegging. 

l) Nødvendig motorferdsel ved øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd. 

m) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b eller traktor som nevnt i § 6 annet ledd c. 

n) Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

o) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

p) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 f, g, i, og n, og i § 7 

b, c, d, e, f, g, h, j, 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, i samsvar 

med naturmangfoldloven § 48. 



 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

samsvar med naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

  

§ 12. (Ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25. januar 2013 nr. 88 om 

vern av Lone naturreservat, Drangedal kommune, Telemark. 

 

 

  



Vedlegg 9  

Forskrift om vern av Asgjerdstigfjell naturreservat, Drangedal kommune, Telemark   

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å verne et skogområde som representerer en bestemt type 

natur i forma av rik edellauvskog, med innslag av rik rasmarkslindeskog, lågurtgranskog, 

lågurtblandingsskog samt en rik forekomst av barlind. Videre er formålet med naturreservatet å 

verne et område med særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av mye gammel og 

grov eik, med hule eiker og død ved av eik og sjeldne og trua arter av lav og vedboende sopp 

knyttet til eik.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Drangedal kommune: 13/27 og 15/3. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 1740 dekar. Grensene for naturreservatet framgår 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Fylkesmannen i 

Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 

av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.  

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

d) Beiting. 

e) Utsetting av saltsteiner.  

f) Vedlikehold av veger som vist på vernekartet og andre anlegg og innretninger i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

g) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.  

h) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 

i) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for 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) Utenom eksisterende veier er bruk hest og kjerre samt ridning forbudt.  

c) Utenom eksisterende veier og stier er sykling forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveger.  

d) Hogst av etablerte plantefelt.  

e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

g) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd b.   

h) Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd. 

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 17. desember 2010 nr. 

1614 om vern av Asgjerdstigfjell naturreservat, Drangedal kommune, Telemark.  

 

 



Vedlegg 10 

Forskrift om vern av Malfjell naturreservat, Drangedal kommune, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å verne et skogområde som har særlig betydning for 

biologisk mangfold på grunn av forekomst av rik edellauvskog i form av lågurt-eikeskog, med 

innslag av rik rasmarkslindeskog, kalkfuruskog og lågurtgranskog. Videre er formålet med 

naturreservatet å verne et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst 

av en svært rik, sesongfuktig eikeblandingsskog og sjeldne og trua arter av karplanter og 

jordboende sopp.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Drangedal kommune: 25/20 

  Naturreservatet dekker et totalareal på 1877 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Fylkesmannen i 

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 bestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold og merking av eksisterende stier og skiløyper som vist på vernekartet.  

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

g) Utsetting av saltsteiner. 

h) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 

      i)    Bålbrenning med tørrkvist 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) Bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

c) Utenom eksisterende stier er bruk av sykkel forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy 

d) Preparering av skiløype med snøskuter langs trasé som vist på vernekartet. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.  

c) Hogst av etablerte plantefelt.  

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

e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f) Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g og § 7 a, c, og e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg 11 

Forskrift om vern av Sandvikheia naturreservat i Drangedal kommune, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å verne et skogområde som representerer en bestemt type 

natur i form av gammel boreal løvskog, rik blandingsskog, gammel edelløvskog, rik edelløvskog, 

gammel barskog og gammel lavlandsblandingsskog. Videre er formålet med naturreservatet å 

verne et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av gamle trær og 

død ved av eik og sjeldne og trua arter av lav og vedboende sopp.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Drangedal kommune: 39/1 og 41/24. 

  Naturreservatet dekker et totalareal på 4209 dekar.  Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Fylkesmannen i 

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 o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, 

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

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

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

av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke 

uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av eksisterende enkel traktorveg vist på vernekartet, i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt 

g) Utsetting av saltsteiner 

h) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 

i) Bålbrenning med tørrkvist 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 veg er bruk av hest og kjerre samt ridning forbudt. 

c) Utenom eksisterende veger og stier er sykling 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 traktorveg vist på vernekartet. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.  

c) Hogst av etablerte plantefelt.  

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

e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f) Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og g, og § 7 a, c, og e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

       § 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

 



Vedlegg 12  

Forskrift om vern av Vedfallnosa naturreservat, Drangedal kommune, Telemark   

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å verne et område som representerer en bestemt type natur 

av furudominert lavlandsblandingsskog med innslag av edellauvskog. Videre er formålet å verne et 

område som har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av gamle, hule eiker, 

gammel osp, svartor, lind, ask og furu og sjeldne og trua arter av karplanter, vedboende sopp og 

insekter.  

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

videreutvikle dem        

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Drangedal kommune: 16/11, 16/16 og 42, 

16/34,40 og 41, 25/21 og 25/25.       

 Naturreservatet dekker et totalareal på 3431 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Fylkesmannen i 

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 o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av eksisterende traktorveger vist på vernekartet, i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 

f) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier vist 

på vernekartet. 

g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

h) Utsetting av saltsteiner. 

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



j) Bålbrenning med tørrkvist, tyri eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. Tyri 

kan bare tas fra trær som har falt overende   

k) Vedlikehold av eksisterende brønn med rørledning vist på vernekartet på eiendommene 

gnr./bnr. 16/11 og 16/16 og 42, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy. 

b) Bruk av hest og kjerre samt ridning utenom eksisterende veg er forbudt. 

c) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av 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 traktorveger vist på vernekartet.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.  

c) Hogst av etablerte plantefelt.  

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

e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f) Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, f og h og § 7 a, c, og e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

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

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks.  



Vedlegg 13 

Forskrift for Holtsåsen naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf.§ 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å verne et skogområde som har særlig betydning for 

biologisk mangfold på grunn stor økologisk variasjon og som representerer en bestemt type natur i 

form av rik edellauvskog som består av en mosaikk av lågurt-eikeskog og rasmarkslindeskog, og 

med innslag av boreonemoral granblandingsskog. Videre er formålet å verne et område som har 

særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av innslag av gammel eik og sjeldne og trua arter av 

jordboende og vedboende sopp knyttet til eik. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Porsgrunn kommune: 39/6. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 278 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Porsgrunn kommune, hos Fylkesmannen i 

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 bestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet 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 regelverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk. 

d) Beiting. 

e) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 

f) Vedlikehold av eksisterende traktorveier inntegnet på vernekart i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 

g) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier avmerka på vernekartet. 

h) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for 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) Bruk av hest og kjerre samt ridning utenfor eksisterende vei er forbudt. 

c) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av 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)  

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b. 

c) Hogst av etablerte plantefelt. 

d) Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 d. 

e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f) Utsetting av saltstein. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, c, e og f. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 



 

Vedlegg 14 

Forskrift om vern av Høgvollane naturreservat, Skien kommune, Telemark 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type 

natur i form av gammel og relativt urørt granskog og lavlandsblandingsskog, med stedvis mye død 

ved. Videre er formålet å verne et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av 

forekomst av truede og sårbare arter av hengelav og vedboende lav og sopp. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Skien kommune: 23/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 757 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Skien kommune, hos Fylkesmannen i 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 bestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt. 

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

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

campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende regelverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk. 

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av eksisterende traktorveier inntegnet på vernekartet i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

g) Utsetting av saltsteiner. 

h) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende regelverk.  

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

j) Vedlikehold av eksisterende sikringsradiosender som vist på vernekartet. 

k) Merking og vedlikehold av eksisterende stier avmerket på vernekartet. 

 



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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende veier er bruk hest og kjerre samt ridning forbudt. 

c) Utenom eksisterende veier og stier er sykling 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 i medhold 

av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. 

Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av sender for sikringsradio. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 

b.  

c) Hogst av etablerte plantefelt.  

d) Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 d. 

e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og g og § 7 a, c og e.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

 



Vedlegg 15 

Forskrift om vern av Fisketjønnjuvet naturreservat, Kviteseid kommune, Telemark  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 1. desember 2017 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (føremål)  

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

type natur i form av rike skogtypar, med særleg store og rike lindeskogar med dels naturskogspreg, 

store areal med sesongfuktig kalkfuruskog og lågurtfuruskog samt innslag av osp og store 

barlindførekomstar. Vidare er føremålet med naturreservatet å ta vare på eit område som har 

særskilt naturvitskapeleg verdi på grunn av førekomst av velutvikla og rike bekkekløfter, saman 

med særmerkte, tilnærma unike utformingar av lågurtfuruskog/sandfuruskog på breelv-

avsetningar. 

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

vidareutvikle dei. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar delar av følgjande gnr./bnr.: Kviteseid kommune: 19/2 og 19/13.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 2045 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Kviteseid kommune, hos Fylkesmannen i 

Telemark,  i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernereglar)  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som er nemnde i 

føremålet med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

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

forbode å fjerne planter og sopp medrekna lav eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

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

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde og andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker o.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 forureining, 

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

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

d) Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Beiting. 

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk. 

d) Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt. 

e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk. 

f) Vedlikehald av eksisterande traktorvegar merka på vernekartet slik tilstanden var på 

vernetidspunktet. 

g) Brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldande lovverk. 

h) Forsiktig rydding av småbuskar og kvist på postar i samband med jakt på storvilt. 

i) Utsetjing av saltsteinar. 



 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b) Utanom eksisterande vegar er bruk hest og kjerre og riding forbode. 

c) Utenom eksisterende vegar og stigar er sykling 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, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er fastsett av forvaltningsstyresmakta. 

Unntaket gjeld ikkje for øvingsverksemd. 

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

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

som nyttast skal vere skånsame mot markoverflata. Det skal gjevast melding til 

ansvarleg oppsyn for verneområdet før transporten tek til. 

b) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikkje set varige spor i  

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)   

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til: 

a) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 

b) Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar og gamle ferdselsvegar. 

c) Etablering av nye stiar og anna enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge naturmiljøet 

ikkje blir skadelidande.                                            

d) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

e) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar som nemnde i § 3 d. 

f) Mellombels oppsetting av gjerde i samband med beiting.   

g) Øvingskøyring for formål nemnt i § 6 første ledd. 

h) Uttransport av felt elg og hjort med anna kjøretøy enn nemnt i § 6 andre ledd b. 

i) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 f og i, og § 7 a, b, d og f. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strid mot formålet 

med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til tryggleik 

eller til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta fastset, kan setje i verk tiltak for å 

oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven  § 47. 

 

§ 10. (forvaltingsplan)  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltingsstyresmakt)  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12. (iverksetjing)  

Denne forskrifta tek til å gjelde straks. 

  



Vedlegg 16 

Forskrift om vern av Nedre Rønningkåsene naturreservat, Nome kommune, 

Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 

om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt 

type natur i form av et stort, velutviklet og svært variert ravinesystem med grandominert 

barskog, grandominert rik boreonemoral blandingsskog, gråorheggeskog, småbregneskog, 

lågurtskog og høgstaude- og storbregneskog som har gode forekomster av død ved. 

Videre er formålet å verne et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn 

av forekomst av den sårbare naturtypen ravinedal på marin leire og flere sjeldne og trua 

arter av moser og sopp. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Nome kommune: 3/5 og 12. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 75 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nome kommune, hos Fylkesmannen i 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 o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og 

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

og lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 

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

er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

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) Vedlikehold av eksisterende traktorvei vist på vernekartet, i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

g) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.  



 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

kulturminner. I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende vei er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av 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) 

            Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon 

til: 

a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 

b) Nødvendig uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b. 

c) Hogst av etablerte plantefelt. 

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

e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f) Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 a, c og e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriftene dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for 

gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

  



Vedlegg 17 

Forskrift om vern av Nordre Lia naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 1. desember 2017 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1. (føremål)  
Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit område som representerer ein bestemt type 

natur i form av førekomstar av boreonemoral blandingsskog med parti med almlindeskog, gode 

førekomstar av daud ved i ulike stadium og ein rik karplanteflora. Vidare er føremålet å verne 

eit område som har særskilt naturvitskapeleg verdi på grunn av førekomst av rein edellauvskog 

med ask, hassel og alm, eldre ospeholt med grove gadd og læger og fleire truga og sjeldsynte 

arter av lav og sopp knytt til daud ved. 

Det er ei målsetjing å behalde verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, og 

eventuelt vidareutvikle dei. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar delar av følgjande gnr./bnr.: Fyresdal kommune: 68/1 

og 3.   

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 530 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. Dei 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal 

koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Fyresdal kommune, hos Fylkesmannen i 

Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernereglar)  
I naturreservatet må ingen gjere noko som  skadar verneverdiane som er nemnde i føremålet 

med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

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

forbode å fjerne planter og sopp medrekna lav eller delar av desse frå naturreservatet. Planting 

eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

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

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Området er verna mot alle tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde og andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker o.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 forureining, 

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

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

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) Beiting. 

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk. 

d) Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt. 

e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk. 

f) Merking og vedlikehald av den eksisterande stigen "Bispevegen" teikna inn på vernekartet, 

slik tilstanden var på vernetidspunktet. 

g) Forsiktig rydding av småbuskar og kvist på postar i samband med jakt på storvilt  

h) Utsetjing av saltsteinar. 



 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b) Bruk av hest og kjerre og riding er forbode. 

c) Utenom eksisterende stig er sykling 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, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er fastsett av forvaltningsstyresmakta. 

Unntaket gjeld ikkje for øvingsverksemd. 

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

a) Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Kjøretøy som 

nyttast skal vere skånsame mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg 

oppsyn for verneområdet før transporten tek til. 

b) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)   

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til: 

a) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 

b) Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar og gamle ferdselsvegar. 

c) Hogst av plantefelt. 

d) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

e) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar som nemnde i § 3 d.  

f) Mellombels oppsetting av gjerde i samband med beiting. 

g) Øvingskøyring for formål nemnt i § 6 første ledd. 

h) Uttransport av felt elg og hjort med anna kjøretøy enn nemnt i § 6 andre ledd b, 

i) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 h og § 7 a, b, c, d og f. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strid mot 

formålet med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til 

tryggleik eller til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 

48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta fastset, kan setje i verk tiltak for 

å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltingsplan)  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltingsstyresmakt)  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12. (iverksetjing)  

Denne forskrifta tek til å gjelde straks. 

 

 

 



 

Vedlegg 18 

Forskrift om vern av Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat, Gjerstad kommune 

i Aust-Agder og Nissedal kommune i Telemark  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 1. desember 2017 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og 

miljødepartementet. 

 

§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å verne eit området som har særskilt naturvitskapleg 

verdi som intakt og nær urørd lågareliggjande skog i boreonemoral sone, og med førekomst av 

særskilte naturtypar som eikeskog med grove og hole eiker. 

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

vidareutvikle dei. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar delar av følgjande gnr./bnr.: Gjerstad kommune: 27/5 og 28/2. 

Nissedal kommune: 37/1, 39/1, 39/4, 39/5 og 41/3. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 41 752 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart Klima- og miljødepartementet november 2017. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Gjerstad og Nissedal kommunar, hos 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkesmannen i Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernereglar)  

I naturreservatet må ingen gjera noko som skadar verneverdiane som er nemnde i 

føremålet med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

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

forbode å fjerne planter og sopp medrekna lav eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

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

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Området er verna mot alle tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde og andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker o.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 forureining, 

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

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

d) Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Beiting. 

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk. 

d) Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt. 

e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk. 

f) Vedlikehald av bygningar og anlegg som er i bruk og i samsvar med tilstanden på 

vernetidspunktet. 

g) Vedlikehald og merking av eksisterande DNT-løype frå Sandvatn til Gautefall og 

Havrefjell Turlags blåmerka løype avmerka på vernekartet. 

h) Brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldande lovverk. 



i) Forsiktig rydding av småbuskar og kvist på postar i samband med jakt på storvilt 

j) Utsetjing av saltsteinar. 

k) Vedlikehald av skogsbil- og traktorveg merka på vernekartet, i samsvar med tilstanden på 

vernetidspunktet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b) Utanom eksisterande vegar er bruk av hest og kjerre og riding forbode. 

c) Utanom eksisterande vegar og stiar er bruk av sykkel 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, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er fastsett av 

forvaltningsstyresmakta. Unntaket gjeld ikkje for øvingsverksemd. 

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

a) Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Kjøretøy som 

nyttast skal vere skånsame mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg 

oppsyn for verneområdet før transporten tek til. 

b) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til: 

a) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 

b) Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stigar og gamle ferdselsvegar. 

c) Hogst av etablerte plantefelt. 

d) Etablering av nye stiar og anna enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge naturmiljøet 

ikkje blir skadelidande. 

e) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

f) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar som nemnde i § 3 d. 

g) Mellombels oppsetting av gjerde i samband med beiting. 

h) Øvingskøyring for formål nemnt i § 6 første ledd. 

i) Uttransport av felt elg og hjort med anna kjøretøy enn nemnt i § 6 andre ledd b. 

j) Uttak av ved til hytte i reservatet.  

k) Merking og preparering av skiløype. 

l) Bruk av naturreservatet i miljøtilpassa reiselivsverksemd, etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

m) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 f og j og § 7 a, b, c, e, g og j. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strid mot formålet 

med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til tryggleik 

eller til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta fastset, kan setje i verk tiltak for å 

oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltingsplan)  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 



 

§ 11. (forvaltingsstyresmakt)  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12. (iverksetjing)  

Denne forskrifta tek til å gjelde straks. Samstundes vil forskrift 2. september 2005 nr. 999 

om Verneplan for skog, vedlegg 28, Solhomfjell naturreservat, Gjerstad og Nissedal kommuner, 

Aust-Agder og Telemark, og forskrift 26. juni 2009 nr. 895 om verneplan for skog. Vedlegg 12. 

Freding av Kvenntjønnane naturreservat, Nissedal og Gjerstad kommunar, Telemark og Aust-

Agder bli oppheva. 

 

  



  



Vedlegg 19 

Forskrift om vern av Femdal naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima – 

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å verne en bestemt type natur i form av edelløvskog 

dominert av eik samt noe furuskog med tilhørende plante- og dyreliv. Videre er formålet å verne 

en forekomst av den sjeldne og sårbare naturtypen eikelunder.    

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Fredrikstad kommune: 429/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 29 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Fredrikstad kommune, hos Fylkesmannen i 

Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima – og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 

av masse, 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

d) Beiting med et beitebelegg som ikke skader verneverdiene.  

e) Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark. 

f) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg.  

g) Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledninger for heving av spenningsnivå 

og økning av linetverrsnitt når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Bruk av sykkel og ridning er forbudt. 



 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe, samt ved 

utsetting av saltsteiner i forbindelse med godkjent beiting. Kjøretøy som benyttes skal 

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

verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget.  

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 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 d. 

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

d) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 andre ledd b. 

f) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.  

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering og fornyelse 

av kraftledninger. 

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 b, c og d.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

henhold til naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 
Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

 

  



Vedlegg 20 

Forskrift om vern av Gansrød naturreservat, Fredrikstad kommune, Østfold  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, 

med edelløvskog med eik, samt barskog, med tilhørende flora og fauna.  Området representerer en 

bestemt type natur i lavereliggende strøk under marin grense i Sørøst-Norge.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Fredrikstad kommune: 303/1462. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 148 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Fredrikstad kommune, hos Fylkesmannen i 

Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)                            
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 

av masse, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d)  Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

f) Beiting er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

d) Vedlikehold av eksisterende veier og stier, anlegg, inkl. en bekkegrøft helt sør i reservatet, 

og faste innretninger, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

e) Bruk av området til turorientering, samt terrengløp på stier, turvei og bilvei inntegnet på 

vernekartet. 

f) Bruk av området til sykkelritt og hesteritt på turvei og bilvei inntegnet på vernekartet. 

g) Fjerning av faretrær og større greiner mot el.linje, bygning, gårdstun, rideplass, vei, gjerde 

og hage, i en sone på 15 m, målt fra stamme ved markoverflaten. Felt virke skal bli 

liggende som dødved i reservatet. 

h) Beiting med et beitebelegg som ikke skader verneverdiene.  

 

 



§ 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 og ridning er forbudt utenom på stier, turvei og bilvei inntegnet på vernekartet. 

c) Bruk av hest med travvogn er forbudt utenom på turvei og bilvei inntegnet 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 uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget.  

b) Motorisert ferdsel på bilvei inntegnet på vernekartet.  

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av åpne grøfter. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe, samt ved 

utsetting av saltsteiner i forbindelse med godkjent beiting. Kjøretøy som benyttes skal 

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

verneområdet i forkant av kjøring. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

d) Anlegg av nye, og utvidelse av eksisterende stier, når dette ikke forringer verneverdiene 

angitt i verneformålet. 

e) Fjerning av enkelttrær.  

f) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

g) Utsetting av saltsteiner i forbindelse med beiting. 

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d og 7 b, f og g.                

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 



Vedlegg 21 

Forskrift om vern av Halasbukjølen naturreservat, Åmot kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur med stor variasjon i 

barskogtyper, med forekomster av gammel og urskogpreget furuskog og innslag av eldre granskog 

og myrflater. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en 

rekke arter knyttet til eldre barskog. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører gnr./bnr.: Åmot kommune: 35/52. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6525 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Åmot kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 

av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Utsetting av saltstein. 

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn under storviltjakt. Jakttårnene skal fjernes 

hvert år etter avsluttet jakt. 

g) Vedlikehold av vei gjennom området, samt rydding inntil 8 meter fra veiens midtlinje. 

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

lovverk. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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



b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på eksisterende vei som 

er avmerket på vernekartet. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

Ferdselsbestemmelsene i § 5, er ikke til hinder for motorisert ferdsel på vei gjennom 

området, gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, 

rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som 

er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet før kjøring. 

b) 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. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

d) Preparering av kombinert ski-/hundeløype som inntegnet på vernekartet med bruk av 

snøscooter. 

e) Skjøtsel av et mindre område som er preget av tidligere hogst. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og g og § 7 b og c. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 22 

Forskrift om endring av Valsjøberget og Andråsberget naturreservat i Rendalen kommune, 

Hedmark fylke 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1.             

I forskrift 21. juni 2017 nr. 890 om vern av Valsjøberget og Andråsberget naturreservat, Rendalen 

kommune, Hedmark, gjøres følgende endringer:  

 

§ 2 skal lyde:  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rendalen kommune: 4/4, 4/9, 4/14, 4/25 og 

4/36. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 16 450 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen kommune, hos Fylkesmannen i 

Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 4 skal lyde:  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk. 

d) Beiting. 

e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

f) Nødvendig vedlikehold av gapahuk ved Sekertjønna. 

g)  Utsetting av saltstein  

h) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn under storviltjakt. Jakttårnene skal fjernes   

       hvert år etter avsluttet jakt.  

i) Rydding av eksisterende traktorvei og sti som 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 landing og start med luftfartøy. 

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

avmerket på vernekartet. 

 

§ 7 skal lyde:  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

d) Utsetting av saltstein. 

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 f, g og i, og § 7 b, c, d, g 

og h.  

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tilsyn og avfallshåndtering ved gapahuk ved 

Sekertjønna. 

g)   Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

h) Istandsetting og vedlikehold av eksisterende traktorveier og stier som vist på vernekartet.  

 

§ 2. 

Denne forskriften trer i kraft straks.  



  



Vedlegg 23 

Forskrift om vern av Verdensløpet naturreservat, Våler kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

 

§ 1. (formål)  
Formålet med naturreservatet er å verne en bestemt type natur i form av et noenlunde 

intakt økosystem med gammel gran- og furuskog, og som har særskilt betydning for biologisk 

mangfold ved at det er leveområde for kravfulle plante-, sopp- og lavarter.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Våler kommune: 52/19, 52/34, 52/93, 69/25.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 4051 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Våler kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

bygninger, anlegg, gjerder, 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 tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

regelverk.  

f) Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende sti som er inntegnet på vernekartet.  

g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for 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) 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 sti vist på vernekartet.  

 

 

 



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

virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet før kjøring.  

b) 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.  

 

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

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Utsetting av saltstein.  

d) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting.  

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 f og § 7 b, c og d.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

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

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 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 Stordalen naturreservat,  Gloppen og Stryn kommunar, Sogn og 

Fjordane  
 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 1. desember 2017 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfald (naturmangfaldlova) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og 

miljødepartementet.  

 

§ 1. (føremål)  
Føremålet med naturreservatet er å verne eit av dei få store og lite påverka skogområda 

som er att i Vest-Noreg, med sitt biologiske og geologiske mangfald. Området er viktig for 

biologisk mangfald ved at det inneheld mange skogs- og vegetasjonstypar, der større delar har 

areal med urskogprega fjellskog men også høgproduktiv gammel låglandsfuruskog, og ved at det 

fangar opp ein kontinuerleg gradient frå fjord til fjell.  

Det er ei målsetjing å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, med stadeigne 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  
Naturreservatet vedkjem følgjande gnr./bnr.:  

Gloppen kommune: 51/1, 51/2, 51/3, 51/5, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 

53/1, 53/2, 53/3, 54/1, 54/3, 54/5, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/13, 55/14, 56/1, 56/2, 56/3, 56/5, 57/1, 

57/2, 58/1, 58/2, 58/3, 58/5, 58/5, 58/9, 58/11, 58/12, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/9, 

59/10, 59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 59/16, og umatrikulerte teigar som tilhøyrer gnr./bnr. 147/1, 

147/2, 147/3, 148/1, 148/2, 149/1, 149/2 i Hennebygda i Eid kommune  

Stryn kommune: 163/1, 163/2, 163/4, 163/6, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 

165/12, 165/18, 165/28, 165/41, 165/42, 165/43, 165/44 /  

Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 9040 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.  

Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Gloppen og Stryn kommunar, hos Fylkesmannen 

i Sogn og Fjordane, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernereglar)  
I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av 

føremålet med vernet.  

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:  

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

forbode å fjerne planter og sopp inkludert lav eller 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) Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt.  



e) Rydding av skotfelt ved jaktpostar slik at feltet er fritt for vegetasjon etter retningslinjer i 

forvaltningsplan  

f) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.  

g) Utplassering av saltstein for husdyr og storvilt.  

h) Vedlikehald av eksisterande bygningar, gapahukar, jakttårn, stiar, bruer og andre anlegg 

og innretningar, som demning ved Åsebøvatnet og båtstøer, i samsvar med tilstand på 

vernetidspunktet.  

i) Lagring av ein båt ved Åsebøvatnet og reiskap til vedlikehald av demninga ved 

Åsebøvatnet  

j) Merking og rydding av eksisterande stiar i medhald av forvaltningsplan.  

k) Rydding av stiar for ferdsel og sanking av beitedyr etter retningslinjer i forvaltningsplan 

slik at dei kan haldast opne etter vindfall og liknande.  

l) Uttak av tre med diameter mindre enn 20 cm til bruk som ved på hytter i naturreservatet i 

medhald av forvaltningsplan. Avgrensinga på mindre enn 20 cm gjeld ikkje gran.  

m) Ringbarking og felling av gran i samsvar med forvaltningsplan  

 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  

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

b) Utanom eksisterande vegar og stiar vist på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og kjerre, 

og riding forbode.  

 

§ 6. (generelle unntak frå ferdselsreglane)  
Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 

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

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av forvaltningsstyresmakta. 

Unntaket gjelder ikkje øvingsverksemd.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av køyring.  

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

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

på vernekartet.  

c) Oppkøyring av skiløyper langs trasé som vist i forvaltningsplan.  

d) Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  
Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

b) Istandsetjing av bygningar, steinmurar, bruer og andre kulturminne etter samråd med 

kulturminnestyresmaktene  

c) Bygging av nye klopper til erstatning for gamle over Storeielva og Sagelva  

d) Oppsetting av nye fleirårige gapahukar og jakttårn dersom viltet (hjortedyr) 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 l.  

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

naturskade, og naudsynt motorferdsel for dette.  

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) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnd i § 4 g og h, og § 7 a, b, c og g.  

 

 

 



§ 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. 

naturmangfoldlova § 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. naturmangfoldlova § 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. (ikrafttreding)  
Denne forskrifta trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

  



  



Vedlegg 25  

Forskrift om vern av Ytamo naturreservat, Luster kommune, Sogn og Fjordane  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 1. desember 2017 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 fredinga er å ta vare på eit større, tilnærma urørt skogområde med spesielle 

naturtypar, med heile mangfaldet av artar og vegetasjonstypar og alle naturlege økologiske 

prosessar. Området har særskilt vitskapleg og pedagogisk verdi ved sitt mangfald av edellauvskog, 

flaummark, ospeskog, sumpskog og elveterrassar i ein grad av naturtilstand som er uvanleg i 

sørboreal sone, noko som saman med interessante artsførekomstar gjev området stor 

referanseverdi. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Luster kommune: 36/4, 77/1, 77/2, 77/5, 

79/1, 79/3, 79/5, 79/12, 81/1, 82/1, 82/3, 82/6, 82/7, 82/8, 82/11, 82/12, 82/19, 82/27, 82/64, 

82/80, 83/1, 83/2, 83/5, 83/9, 83/10, 84/1, 85/1, 85/2, 85/3, 86/2, 86/8, 86/12, 87/1, 87/2. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 2220 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart er tilgjengelege i Luster kommune, hjå Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernereglar)  

 I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som er nemnde i 

føremålet med vernet.  

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

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

forbode å fjerne planter og sopp medrekna lav eller delar av desse frå reservatet. Nye 

planteartar må ikkje førast inn. Planting eller såing er ikkje tillate. 

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

uroing. Nye dyreartar må ikkje førast inn. 

c) Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av 

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

campingvogner, brakker o.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar eller 

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

oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert 

ureining, tømming av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske middel. Forsøpling er 

forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømmande. 

d) Bruk av reservatet til teltleirar, idrettsarrangement eller andre større arrangement er 

forbode. 

 

§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)  

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

a) Sanking av hasselnøtter, bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst etter viltlova.  

c) Fiske og fangst etter lakse- og innlandsfisklova.  

d) Vedlikehald av anlegg som er i bruk på vernetidspunktet. 

e) Felling og uttak av tre i naturreservatet som legg seg inn over dyrka mark utanfor 

reservatgrensa eller er til skade for gjerde langs dyrka mark. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  

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



 

§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel) 

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

tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsærend, og gjennomføring av 

skjøtsels- og forvaltingsoppgåver bestemt av forvaltingsstyresmakta. Unntaket gjeld ikkje 

øvingsverksemd. 

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

a) Naudsynt køyring på eksisterande traktorveg i samband med drift av inngjerda 

innmarksareal på Ytamo. 

b) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

c) Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som 

vert nytta skal vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg 

oppsyn for verneområdet i forkant av køyring. 
 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje dispensasjon til: 

a) Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar, løyper og gamle ferdselsvegar. 

b) Hogst og utdrift i samsvar med vedteken forvaltingsplan. 

c) Avgrensa bruk av reservatet som nemnt i § 3 d. 

d) Vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

e) Oppsetjing av gjerde. 

f) Etablering og vedlikehald av enkel tursti for naturformidling og naturoppleving. 

g) Vedlikehald av fisketrapp, og naudsynt vedlikehald av eksisterande køyretrasear i 

samband med dette. 

h) Tilrettelegging av fiskeplass. 

i) Oppreinsking av utløp av potensielle gytebekkar, dersom omsyn til fiskestammane i 

Jostedøla gjer det naudsynt. 

j) Beiting. 

k) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnde i § 4 b og d og § 7 a, b, d, e, h 

og l. 

l) Utsetting av saltstein.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdi, eller dersom omsynet til 

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

§ 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta avgjer, kan gjennomføre tiltak 

for å oppretthalde eller oppnå den natur-  eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfoldlova § 47.  

 

§ 10. (forvaltingsplan)  

Det skal utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltingsstyresmakt)  

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12. (iverksetjing)  

Denne forskrifta tek til å gjelde straks. Samstundes blir forskrift 19. juni 2009 nr. 809 om 

Verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane. Vedlegg 11. Freding av Ytamo naturreservat, 

Luster kommune, Sogn og Fjordane, oppheva.  

 

 



Vedlegg 26 

Forskrift om endring av Hisdalen naturreservat, Sunndal kommune, Møre og Romsdal  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1.             

I forskrift 12. desember 2014 nr. 1624 om vern av Hisdalen naturreservat, Sunndal kommune, 

Møre og Romsdal, gjøres følgende endringer:  

 

Forskriftens navn skal lyde: 

Forskrift om vern av Hisdalen naturreservat, Sunndal og Tingvoll kommuner, Møre og Romsdal.  

 

§ 2 skal lyde:  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Sunndal kommune: 90/1, 90/2, 90/4. Tingvoll 

kommune: 102/1, 102/2.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 4 771 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Sunndal og Tingvoll kommuner, hos 

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

 

§ 4 h skal lyde:  

Vedlikehold av stien fra Havdal til Almskår, og omlegging av stien etter eventuell 

naturskade. Merking av den eksisterende stien fra Almskår og opp til Almskårsetra samt rydding 

av kvist og nedfall fra den. Stiene er vist på vernekartet. 

 

§ 7 nytt punkt f skal lyde:  

 Etablering av nye fiskeplasser og landfeste for båt. 

 

§ 7 d skal lyde:  

Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 j og § 7 b, c og e. 

 

§ 2. 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



  



Vedlegg 27  

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

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 1. desember 2017 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å verne eit stort og variert skogsområde som inneheld 

trua og sjeldan natur og ein bestemt type natur i form av gamal furuskog, dels også gammal 

lauvskog, og med forekomst av sjeldne arter. 

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

eventuelt vidareutvikle dei. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Tingvoll kommune: 149/1. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på 1412 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart dagsett Klima- og miljødepartementet november 2017. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med skal oppbevarast 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 er nemnde i føremålet 

med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

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

fjerne plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. Planting 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 el. I., 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)  

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) Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt. 

e) Fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt. 

f) Beiting. 

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

lovverk.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

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

b) 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 i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som 

vert nytta skal vere skånsame mot markoverflata. Ein skal gje melding til ansvarleg 

oppsyn for verneområdet i forkant av slik køyring. 

b) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d. 

b) Hogst og uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag. 

c) Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite. 

d) Utsetting av saltstein. 

e) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktivitetar nemnt i § 7 b, c, d og e. 

 

§ 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 kva instans som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne 

forskrifta. 

 

§ 12. (iverksetting)  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 

 

  



Vedlegg 28 

Forskrift om vern av Åfarhaugen naturreservat, Sunndal kommune, Møre og Romsdal  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 1. desember 2017 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å verne eit stort og variert skogsområde som inneheld 

trua og sjeldan natur, og som representerer ein bestemt type natur i form av gamal kystfuruskog, 

dels også gammal lauvskog, og med forekomst av sjeldne arter.  

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

vidareutvikle dei. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Sunndal kommune: 85/1, 86/1. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på 622 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Sunndal 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 er nemnde i 

føremålet med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

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

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

Planting 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 t.d. oppføring av 

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

campingvogner, brakker el. I., 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)  

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) Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt. 

e) Fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt. 

f)  Beiting.  

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

lovverk. 

h) Vedlikehald av traktorvegen som er vist på vernekartet, inkl. grøfter og skjeringar. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

All ferdsel skal skje med varsemd og 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 traktorvegen vist på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og kjerre samt riding forbode. 



 

§ 6. (generelle unntak)  

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 på traktorveg vist på vernekartet for vedlikehald av veg og 

uttransport av tømmer hogd utanfor reservatet. 

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

som vert nytta skal vere skånsame mot markoverflata. Ein skal gje melding til ansvarleg 

oppsyn for verneområdet i forkant av slik køyring. 

c) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett køyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

d) Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrensa bruk av reservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d. 

b) Hogst og uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag. 

c) Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite. 

d) Utsetting av saltslikkestein. 

e) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktivitetar nemnt i § 7 b, c, d og e. 

 

§ 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 skal utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsstyresmakt)  

Miljødirektoratet fastset kva instans som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne 

forskrifta. 

 

§ 12. (iverksetting)  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

  



Vedlegg 29 

Forskrift om vern av Storvika naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  
Formålet med naturreservatet er å verne et område som representerer en bestemt type natur 

i form av ei li med varmekjær gammel gran-, furu- og lauvskog med store forekomster av 

lågurtskog med en variert og rik karplanteflora, herunder edellauvskog med alm og hassel.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Selbu kommune: 2/1, 2/5.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 631 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Selbu kommune, hos Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 

av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og 

tørr furu (gadd) skal ikke felles.  

h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.  

i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.  

j) Utsetting av saltstein.  

 

 

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



I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

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

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre 

slike tiltak.  

d) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.  

e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.  

f) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j, og § 7 b, e og f.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

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

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 30 

Forskrift om vern av Drøydalen naturreservat, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  
Formålet med naturreservatet er å verne en bestemt type natur i form av ei bekkekløft med 

naturskog av gran, med skogtyper som høgstaudeskog og forekomst av grankalkskog.  

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

videreutvikle dem.  

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Holtålen kommune: 208/1, 208/4, 209/2, 209/9, 

212/20, 213/3, 214/2, 216/1, 216/3, 216/6, 217/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 1172 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Holtålen kommune, hos Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 

av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og 

tørr furu (gadd) skal ikke felles.  

h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.  

i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.  

j) Utsetting av saltstein.  

k) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 



enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Motorferdsel langs skogsbilveien i området.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget.  

d) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtalen med 

oppdragsgiver.  

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

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

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre 

slike tiltak.  

d) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd c.  

e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.  

f) Nødvendig motorferdsel gjennom naturreservatet for transport av ved, materialer og utstyr 

til eksisterende hytter og setre nord for naturreservatet.  

g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark og helikopter ved utøvelse av reindrift.  

h) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr.  

i) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j og § 7 b,e og i.  

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

distriktsplan i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

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

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

 



§ 10. (forvaltningsplan)  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

  



  



Vedlegg 31  

Forskrift om vern av Rabbolen naturreservat, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  
Formålet med naturreservatet er å verne et område som representerer en bestemt type natur 

i form av eldre grandominert skog og et mindre areal med rik edelløvskog med alm og hassel.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Orkdal kommune: 284/1, 285/1, 287/1, 301/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 2527 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Orkdal kommune, hos Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 

av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og 

tørr furu (gadd) skal ikke felles.  

h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.  

i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.  

j) Utsetting av saltstein.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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



b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

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

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre 

slike tiltak.  

d) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b.  

e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.  

f) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

g) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytte øst 

for naturreservatet.  

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

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

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

 

 

 



Vedlegg 32 

Forskrift om vern av Almlia naturreservat, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  
Formålet med naturreservatet er å verne et område som representerer en bestemt type natur 

i form av rik edelløvskog med alm og hassel og rike skogtyper i granskog, med en rik flora av 

høyere planter.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Orkdal kommune: 278/10.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 259 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Orkdal kommune, hos Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 

av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og 

tørr furu (gadd) skal ikke felles.  

h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.  

i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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



b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget, samt med lett terrengkjøretøy langs traktorveier og gamle ferdselsveier.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

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

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre 

slike tiltak.  

d) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b.  

e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper, traktorveier og gamle 

ferdselsveier.  

f) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

g) Utsetting av saltstein.  

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j, og § 7 b, e, f og g.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

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

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

 

  



Vedlegg 33 

Forskrift om vern av Murudalen naturreservat, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  
Formålet med naturreservatet er å verne et område med truet natur i form av naturtypene 

kystgranskog og lågurtkalkgranskog, og med truet, sjelden og sårbar natur i form av en rik og 

verdifull lavflora.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bjugn kommune: 24/1, 24/3, 37/6.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 2450 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Bjugn kommune, hos Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 

av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og 

tørr furu (gadd) skal ikke felles.  

h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.  

i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.  

j) Utsetting av saltstein.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  



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

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

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

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre 

slike tiltak.  

d) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.  

e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.  

f) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

g) Vegetasjonsrydding, merking og oppkjøring av eksisterende skiløype nord og øst i 

området med beltekjøretøy, samt andre tilretteleggingstiltak for kanalisering av allmenn 

ferdsel.  

h) Bruk av snøscooter i forbindelse med henting av rein som er kommet utenfor 

reinbeitedistriktets grenser.  

i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j, og § 7 b,e og f.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

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

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 21. desember 2007 nr. 

1640 om fredning av Murudalen naturreservat, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag. 

 



Vedlegg 34 

 

Forskrift om vern av Mølmannsdalen naturreservat, Røros kommune, Sør-Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 

om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 

form av furuskog på bresjø- og breelvsedimenter i mellomboreal vegetasjonssone samt furuskog på 

ultrabasisk berggrunn av serpentin. Området har også særlig betydning for naturmangfold ved at 

det har næringsrike sig, stedvis i ravinedaler, som gir grunnlag for rike vegetasjonstyper som kalk-

lågurtskog og høgstaudeskog. Videre er formålet å bevare et området med en spesiell geologisk 

forekomst med breelvsedimenter, esker, dødisgroper og ravinedaler. 

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

videreutvikle dem.  

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Røros kommune: 56/1.   

 Naturreservatet dekker et totalareal på 4618 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 Verneforskriften med kart oppbevares i Røros kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 

lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 

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

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

g) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbragt ved i samsvar med 

gjeldende lovverk.  

h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 



i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien. 

j) Utsetting av saltstein. 

k) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji 

(tradisjonell samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder 

uttak av rikuler på bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av 

plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av 

særegne vekstformer som rikuler på andre trær enn bjørk. 

 

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

kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget, samt med lett terrengkjøretøy eller traktor langs eksisterende veier. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

d) Nødvendig motorferdsel langs Mølmannsdalsveien til Mølmannsdalsgården for 

vedlikehold og drift av bygningene og drift av dyrkamarka. 

e) Oppkjøring av skiløype langs Mølmannsdalsveien. 

f) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift i tilgrensende 

reinbeitedistrikt. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig 

dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å 

utføre slike tiltak. 

d) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd b. 

e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

f) Omlegging av stier. 

g) Transport av handicappede langs Mølmannsdalsveien og ned til parkeringsplass på 

Rismoen knyttet til friluftslivsaktiviteter. 

h) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til buer 

innenfor naturreservatet og langs vei til hytte på gnr/bnr 56/34. 

i) Nødvendig motorferdsel langs Mølmannsdalsveien for transport knyttet til 

aktiviteter på Mølmannsdalsgården. 

j) Vedhogst til buer i naturreservatet. 

k) Uttak av lav til fôr til tamrein. 

l) Nødvendig motorferdsel på barmark ved utøvelse av reindrift i tilgrensende 

reinbeitedistrikt. 

m) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j, og § 7 b, e og n. 



n) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveger.  

 

§ 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 19. desember 2008 nr. 

1456 om fredning av Mølmannsdalslia naturreservat, Røros kommune, Sør-Trøndelag. 

 

 

  



  



Vedlegg 35 

Forskrift om endring av Gråura naturreservat, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1.             

I forskrift 25. november 2016 nr. 1369 om vern av Gråura naturreservat, Oppdal kommune, Sør-

Trøndelag, gjøres følgende endringer:  

 

 

§ 2 skal lyde:  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Oppdal kommune: 136/1, 137/1, 150/1, 150/7, 

150/8, 151/2. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 1572 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Oppdal kommune, hos Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

 

§ 2. 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



  



Vedlegg 36  

Forskrift om vern av Blåberget naturreservat – Geavstoaivvi luondumeahcci, Bardu 

kommune, Troms 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19.juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å verne et område som representerer en bestemt type natur 

i form av ei sørvendt skogli av naturskog med variert og rik boreal løvskog, hovedsakelig med 

høg-staudebjørkeskog og gråorskog. Videre er formålet å verne et området som har spesiell 

betydning for naturmangfold ved at det er leveområder for truede og sjeldne planter, fugler, sopp 

og lav.  

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

videreutvikle dem.  

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bardu kommune: 20/1, 20/2, 20/3, 20/7 og 

22/3.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 730 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Bardu kommune, hos Fylkesmannen i Troms, 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 eller lignende, 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 

forurensingstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp 

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

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

d) Beiting. 

e) Fjerning av mindre mengder kvist i skuddsektorer i forbindelse med storviltjakt. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. 

h) Utsetting av saltsteiner. 

i) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til 



enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg eller bjørn med hest og drag eller lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg eller bjørn med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 

b. 

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

d) Etablering av nye stier og merking av stier i området blant annet til Blåbergenden og 

Blåberget. 

e) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

f) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

h) Landing og start med helikopter i forbindelse med reindrift. 

i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

k) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner. 

l) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 e, f, i og m. 

m) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

 

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

distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

 

 

 



§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11.(forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


