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Vedlegg 1. 

Forskrift om vern av Vikalian naturreservat, Rissa kommune, Sør-Trøndelag og Leksvik 

kommune, Nord-Trøndelag 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 ei li med gammel grandominert blandingsskog 

og et mindre areal med rik edelløvskog med alm og hassel. Området har sjelden og sårbar natur i 

form av en rik og verdifull karplante- og lavflora.  

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

videreutvikle dem.  

 For den del av naturreservatet som ligger i Leksvik kommune er formålet med vernet også 

bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Rissa kommune: 1/1, 1/4. Leksvik kommune: 

116/4.  

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 408 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 Verneforskriften med kart oppbevares i Rissa og Leksvik kommuner, hos Fylkesmannen i 

Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) 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. 
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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, i den delen av naturreservatet som ligger i Leksvik kommune. 

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

i terrenget. 

c) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtalen 

med oppdragsgiver. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) 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) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark og helikopter ved utøvelse av 

reindrift. 

g) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

h) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j og § 7 b og h.  

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. 
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§ 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.  
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Vedlegg 2. 

Forskrift om vern av Gråura naturreservat, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 ei stor elvekløft med stor variasjon i skogtyper og med forekomster av 

urskogspreget skog, særlig urskogspreget ospeskog. Området har mange truede, sjeldne og sårbare 

arter i flere organismegrupper.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Oppdal kommune: 136/1, 137/1, 150/1, 150/8, 

151/2.  

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1.483 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. 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. 

 

§ 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d)  Bei t ing.  

e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet, samt bruk av opparbeidet 

bålplass. Tørr gran og 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, kvist og trær over stien. 

j) Utsetting av saltstein. 

k) Nødvendig fjerning av trær og annen vegetasjon som har falt i elva, av hensyn til 

fiske. 
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l) Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg 

m) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og 

økning av linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i 

forhold til verneformålet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten.  

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

i terrenget, samt med lett terrengkjøretøy langs gamle ferdselsveier. 

d) Bruk av lett terrengkjøretøy langs eksisterende ferdselsveier i jordbruksnæring. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) 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, og nødvendig motorferdsel for å 

utføre slike tiltak. 

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

eller lett terrengkjøretøy på eksisterende ferdselsveier som nevnt i § 6 annet ledd b. 

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

f) Bruk av reservatet til aktiviteter i forbindelse med miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter 

plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. 

g) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

h) Utsetting av nye sittegrupper langs eksisterende ferdselsveier. 

i) Restaurering av gammel ferdselsvei fra Tilset til riksvei 70 til original stand. 

j) Gjennomføring og vedlikehold av sikringstiltak av de gamle prøvedriftene for 

kobber, og motorisert ferdsel i den forbindelse. 

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

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering og 

fornyelse av kraftledninger. 

m) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, f og j, og § 7 b, e, g, h 

og i.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider 

mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 
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§ 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.  
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Vedlegg 3. 

Forskrift om vern av Gullaugtjønnberga naturreservat, Midtre Gauldal kommune, Sør-

Trøndelag  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november  2016 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 og som har særlig betydning for biologisk mangfold i form av eldre naturskog, med spesielle 

kvaliteter som leveområde for flere gammelskogstilknyttede billearter og med forekomster av 

lågurtskog.  

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

videreutvikle dem.  

  

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Midtre Gauldal kommune: 1/1, 1/36, 2/1.  

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1.198 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 Verneforskriften med kart oppbevares i Midtre Gauldal 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d)  Bei t ing.  

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.  
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 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 på eksisterende kjøretraseer i henhold til vernekart. 

c) Bruk av lett terrengkjøretøy i jordbruksnæring på eksisterende kjøretraseer i henhold til 

vernekart. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, 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) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende 

hytter og setre øst for naturreservatet. 

f) Motorisert uttransport av tømmer på snødekt mark fra skog øst for naturreservatet. 

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

h) Bruk av reservatet til aktiviteter i forbindelse med miljøtilpasset reiselivsvirksomhet i 

samsvar plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. 

i) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

j) Oppsetting av nye permanente jakttårn. 

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider 

mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  
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§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

  



12 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 
Vedlegg 4. 

Forskrift om vern av Grytelva naturreservat, Hitra kommune, Sør-Trøndelag  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 naturskogsområde med frodig kystfuruskog med 

innslag av hasselskog og med en rik flora som har særskilt betydning for biologisk mangfold.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Hitra kommune: 34/1, 34/2, 34/6, 35/2, 35/4, 

35/5, 45/1, 45/3, 45/8, 45/9, 45/1-5 (felleseie). 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3.418 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet  november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 Verneforskriften med kart oppbevares i Hitra 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. 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 nedfall over stien. 

j) Utsetting av saltsteiner. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
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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 på eksisterende kjøretraseer i henhold til vernekart. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre 

slike tiltak. 

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

e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

f) Ridning.  

g) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort utenom eksisterende kjøretraseer, med annet 

kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b.    

h) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark langs anvist trasé i forbindelse med skogsdrift i 

bakenforliggende terreng. 

i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j og § 7 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. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 31.august 2001 nr. 974 

om fredning av Grytelva naturreservat, Hitra kommune, Sør-Trøndelag.  
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Vedlegg 5. 

Forskrift om vern av Seterelva naturreservat, Osen kommune, Sør-Trøndelag  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 en lokalitet med truet natur i form av naturtypen 

kystgranskog, og med truet, sjelden og sårbar natur i form av en rik og verdifull lavflora, samt å 

verne en lokalitet med alm.  

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

videreutvikle dem.  

 Formålet med vernet er også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Osen kommune: 31/1, 31/2, 31/11.  

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 444 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 Verneforskriften med kart oppbevares i Osen 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) 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) Nødvendig fjerning av trær og annen vegetasjon som har falt i elva når dette hindrer 

fiskens vandring eller utøvelse av fiske. 

l) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji 

(tradisjonell samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av 
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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) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor 

i terrenget og med lett terrengkjøretøy eller traktor langs eksisterende traktorvei, samt 

etter fast kjøretrase i forlengelse av traktorveien med lett terrengkjøretøy. 

c) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale 

med oppdragsgiver. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) 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, 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) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark og helikopter ved utøvelse av 

reindrift. 

g) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

h) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

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

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)  
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 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 31. august 2001 

nr. 966 om fredning av Seterelva naturreservat, Osen kommune, Sør-Trøndelag.  
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Vedlegg 6. 

Forskrift om vern av Prestaksla naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal  
Fastsett ved kongeleg resolusjon 25. november 2016 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning 

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

 

§ 1. (føremål)  
Føremålet med naturreservatet er å bevare eit tilnærma urørt naturområde som har mykje å 

seie for biologisk mangfald.  Høgdegradienten bidrar til eit stort mangfald av arter. Nedst er det 

artsrik lågurtskog, rike hasselkratt og annan edellauvskog med innslag av alm og ask. I midtre delar 

er det gammal skog med furu, osp og bjørk. Her er store mengder daud ved. Øvst er bjørk 

dominerande treslag. Området er representativt for naturleg skogdynamikk på Vestlandet med 

gamle tre, stormfellingsdynamikk og påfølgjande lauvtreoppslag.  

Det er eit mål å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr/bnr: Nesset kommune: 59/1, 59/3, 59/16, 60/1 og 

60/2.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 1.457 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.  

Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Nesset kommune, hjå 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 nemnd 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, sopp og 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 gong tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av 

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

campingvogner, brakker el. l., framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, 

bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 

masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av forureining, tøming 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 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 bær og matsopp.  

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk.  

c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.  

d) Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt.  

e) Beiting.  

f) Merking og vedlikehald av eksisterande stiar vist på vernekartet.  

g) Brenning av bål med tørrkvist eller ved som er boren til staden, i samsvar med gjeldande 

lovverk.   

h) Vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar i  

samsvar med tilstand på vernetidspunktet.  

i) Kantrydding i tryggleikssona til fylkesvegen.  

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

kraftanlegg.  
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k) Oppgradering eller fornying av eksisterande kraftleidningar for heving av spenningsnivå  

og auking av linetverrsnitt når dette ikkje krev vesentlege fysiske endringar i høve  

til verneføremålet.  

 

§ 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 er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy 

b) Utanom stiane vist på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og kjerre samt riding forbode.  

 

§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel)  

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

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt 

gjennomføring av skjøtsels- eller forvaltingsoppgåver som er 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 

blir nytta skal vere skånsame mot markoverflata. Ein skal gje melding til ansvarleg oppsyn 

for verneområdet i forkant av slik køyring.  

b) Naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall på eksisterande energi- og kraftanlegg. 

Det skal i etterkant sendast melding til forvaltingsstyresmakta.  

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

terrenget.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  
Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Avgrensa bruk av reservatet for aktivitetar nemnd i § 3 d).  

b) Hogst og uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag.  

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

d) Istandsetting og vedlikehald av kulturminne.  

e) Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite.  

f) Utsetting av saltslikkestein.  

g) Nødvendig motorferdsel i samband med drift, vedlikehald, oppgradering og fornying av 

kraftleidningar.  

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

 

§ 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. 

naturmangfaldlova § 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 kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta.  

 

§ 12. (ikraftsetjing)  
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Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 5. mars 2010 nr. 333 om vern av 

Prestaksla naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal oppheva. 
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Vedlegg 7. 

Forskrift om vern av Gammeldalsberget naturreservat, Tynset kommune, Hedmark 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 ulike typer gammel barskog som har 

innslag av kilde- og høgstaudeskog og som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det 

inneholder og har potensial for kravfulle og rødlistede plante- og sopparter. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Tynset kommune: 36/18, 40/134, 44/185, 50/1, 50/6, 

51/1, 54/1, 55/1, 56/1, 56/2, 61/6, 63/2, 63/34, 70/10, 70/11, 71/7, 71/9, 71/16, 71/18, 71/22, 71/35, 

71/37, 71/66, 71/74, 71/83, 71/95, 71/111, 71/175, 71/195, 71/217, 71/234, 71/544, 72/18, 75/8, 90/1, 

91/19, 91/48. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3.213 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Tynset kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

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

lovverk. 

f) Vedlikehold av veien til Bjørkkjølvollen, avmerket på vernekartet, herunder rydding av 

sideterreng inntil 6 meter fra vegens midtlinje.  

g) Merking og vedlikehold av Kjølveien, avmerket på vernekartet.  

h) Utsetting av saltsteiner. 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.  

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

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d) Motorisert ferdsel, bruk av sykkel og av hest og kjerre samt ridning på veien til 

Bjørkkjølvollen, avmerket på vernekartet. 

e) Sykling på stien Kjølveien, avmerket på vernekartet. 

f) Bruk av hest i beitetilsyn. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4. 

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 h 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.  

Samtidig gjøres følgende endring i forskrift 22. desember 1989 nr. 1383 om fredning for 

Gammeldalen naturreservat, Tynset kommune, Hedmark: 

Punkt II andre ledd og tredje ledd skal lyde: 

 

Naturreservatet dekker et areal på ca. 17.155. 

Grensene for naturreservatet og avgrensning av et kjerneområde framgår av kart datert 

Klima- og miljødepartementet november 2016. Verneforskriften med kart oppbevares i Tynset 

kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 
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Vedlegg 8. 

Forskrift om vern av Solfrittkroken naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 delvis intakt økosystem med gammel granskog 

som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder kravfulle og sårbare 

plante-, sopp- og lavarter. Områder er svært artsrikt med vegetasjonstyper som rik sumpskog, rik 

høgstaudeskog, kalkskog og gammel granskog rik på død ved. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 12/5. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 262 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Stor-Elvdal kommune, hos Fylkesmannen i 

Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

I naturreservatet må ingen foreta 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting.  

e) Utsetting av saltsteiner.  

f) Rydding av vegetasjon som utgjør en sikkerhetsrisiko langs fylkesvei 606. 

 

§ 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 hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
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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) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndighetene 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) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e 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.  
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Vedlegg 9. 

Forskrift om vern av Nygardsmyrene naturreservat, Eidskog og Sør-Odal kommuner, 

Hedmark  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 våtmarksområde med dets vegetasjon, 

karakteristiske fugleliv og annet dyreliv, samt ulike typer gammel barskog som har innslag av myr 

og sumpskog og som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder kravfulle 

og regionalt sjeldne plantearter. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Eidskog kommune: 13/2 og Sør-Odal 

kommune: 58/13. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4.436 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Eidskog kommune, i Sør-Odal kommune, hos 

Fylkesmannen i Hedmark, 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Beiting. 

c) Rydding og merking av Børlistien, avmerket på vernekartet. 

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

og kraftanlegg.  

e) Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivået og 

økning av linjetverrsnittet når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 

verneformålet. 

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

lovverk. 

g) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn under storviltjakt. Jakttårnene skal fjernes hvert 

år etter avsluttet jakt. 

h) Utsetting av saltstein. 
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I sone I, jf. vernekartet, er vernebestemmelsene i § 3 ikke til hinder for fangst, fiske og jakt 

på hjortedyr og store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

I sone II, jf. vernekartet, er vernebestemmelsene i § 3 ikke til hinder for jakt, fangst og 

fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet før kjøring. 

b) Uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 

terrenget. 

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende kraftledning. Ved 

bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndighetene 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) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av kraftanlegg, og  

oppgradering og fornyelse av kraftledninger. 

d) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

e) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 h og § 7 b og d. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av natur-

reservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

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

forskriften. 

 

§ 12.  (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18. desember 1981 nr. 

4707 om fredning av Nygårdsmyra naturreservat, Eidskog og Sør-Odal kommuner, Hedmark. 
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Vedlegg 10. 

Forskrift om vern av Lindberget naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 som økosystem et delvis intakt skog- og myrlandskap 

med gammel granskog som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder kravfulle 

og truede plante-, sopp- og lavarter. Den grandominerte skogen i området veksler mellom 

fastmarksskog, myrkantmark og sumpskog i mosaikk med myr, bekker og kilder.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 11/11 og 10/30 i Åsnes kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1.653 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Åsnes kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.  

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

d) Beiting.  

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

lovverk. 

f) Vedlikehold av eksisterende bygninger ved Svaneborg i henhold til standard på 

vernetidspunktet. 

g) Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende sti som er inntegnet på vernekartet. 

h) Felling av trær i sikkerhetsøyemed i en sone på 40 meter rundt bygningene ved Svaneborg.  

i) Utsetting av saltsteiner. 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.  

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) 

 Forvaltningsmyndighetene 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) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark til bygningene ved Svaneborg for transport av 

ved, materialer og utstyr. 

d) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

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

forskriften. 

 

§ 12.  (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks.  
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Vedlegg 11. 

Forskrift om vern av Skasberget naturreservat, Grue kommune, Hedmark  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 som økosystem et område med gammel barskog som 

har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder kravfulle og truede plante-, sopp- og 

lavarter. Blåbærgranskog er den dominerende skogtypen i området som også har innslag av furu og 

bjørk. Myr og fuktmark dekker store arealer, i tillegg til ulike typer sumpskog. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Grue kommune: 28/1, 28/2, 28/3, 28/5, 28/13, 102/2, 

104/5, 104/7. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2.696 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grue kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.  

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

d) Beiting.  

e) Vedlikehold av Rognbakkmyrvegen og rydding inntil 6 meter fra veiens midtlinje. 

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

og kraftanlegg.  

g) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 

verneformålet.  

h) Utsetting av saltsteiner. 

 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  
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a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.  

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

forvaltningsmyndigheten.   

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

e) Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende løypetraseer som vist 

på vernekartet.  

f) Motorisert ferdsel på Rognbakkmyrvegen, jf. avmerket trasé på vernekartet. 

g) Sykling på Finnevegen og Rognbakkmyrvegen, jf. avmerket trase på vernekartet. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndighetene 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) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og skiløyper som er vist på 

vernekartet. 

d) Forsiktig rydding av småbusker og kvist på elgposter i samband med storviltjakt. 

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

kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger. 

f) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 

g) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 h og § 7 b, c 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.  
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Vedlegg 12. 

Forskrift om vern av Korpreiret naturreservat, Elverum kommune, Hedmark 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 som økosystem et noenlunde intakt 

bekkekløftmiljø med gammel granskog som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det 

inneholder kravfulle og truede plante-, sopp- og lavarter. Korpreiret består av en velutviklet vest-

øst-gående bekkekløft med sammenhengende eldre granskog på begge sider av elva Øksna. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Elverum kommune: 15/17, 15/20, 15/128, 

15/129. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 241 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Elverum kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, 

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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende sti avmerket på vernekartet. 

f) Rydding og vedlikehold av eksisterende grenserøyser og grensetrær. 

g) Utsetting av saltsteiner. 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

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

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og villsvin med lett beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d) Sykling på eksisterende merket sti som er vist på vernekartet. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndighetene 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 og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, f og g, samt § 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.  
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Vedlegg 13. 

Forskrift om vern av Linehøgda naturreservat, Marker kommune, Østfold 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 

rikere granskog, samt noe furuskog, med tilhørende flora og fauna. Området representerer en 

spesiell naturtype i lavereliggende trakter under marin grense, bl.a. med Ørje-mylonitt-gneis i 

Sørøst-Norge. Videre er formålet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Marker kommune: 117/14, 117/15. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 1.015 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Marker kommune, hos Fylkesmannen i Østfold fylke, 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

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

kraftanlegg.  

e) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. 

f) Vedlikehold av vei og veigrøft til Modalen på gnr./bnr. 117/14 og av traktorvei til koie ved 

Dansefurua på gnr./bnr. 117/15, angitt på vernekartet, med veistandard som på 

vernetidspunktet.  

g) Nødvendig fjerning av vegetasjon langs vei til Modalen og langs traktorvei til koie ved 

Dansefurua. 

h) Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.  

i) Beiting med et beitebelegg som ikke skader verneverdiene. 

j) Rydding av vegetasjon i en sone på 15 m rundt koie ved Dansefurua på gnr/bnr. 117/15. 

k) Uttak av ved til bruk i koie ved Dansefurua på gnr./bnr. 117/15. 
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l) Begrenset innsamling av lav til plantefarging.   

m) Utsetting av saltsteiner. 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom på vei, traktorvei og sti inntegnet på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og kjerre 

samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

verneområdet i forkant av 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) Motorferdsel på vei til Modalen. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

c) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.     

d) Gjenoppføring av koie på gnr/bnr 117/15 som er gått tapt ved brann eller naturskade.      

e) Nødvendig motorferdsel for frakt av ved, materialer og utstyr på traktorvei til koie ved 

Dansefurua. 

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) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 b, c og i.    

      

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot verne-

vedtakets 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. 
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§ 12.  (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks 
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Vedlegg 14. 

Forskrift om vern av Sæteråsen naturreservat, Hof og Holmestrand kommuner, Vestfold  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning 

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

miljødepartementet.  
 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare floristisk meget rike skogtyper av lågurtgranskog, 

blandingsskoger i lavlandet og edelløvskog som er lite påvirket av hogst, med de naturlig 

forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Området inneholder truet, sjelden og 

sårbar natur og har særlig betydning for biologisk mangfold. 

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

videreutvikle disse. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Hof kommune: 8/3, Holmestrand kommune: 

110/1 og 111/1 

Naturreservatet dekker et areal på ca. 1.620 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Hof og Holmestrand kommuner, hos 

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

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Utsetting av saltsteiner til vilt. 

c) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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

f) Vedlikehold av veier og stier inntegnet på vernekartet, i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 

g) Vedlikehold av bygninger og anlegg, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

h) 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) Motorferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 
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b) Utenom eksisterende veier og stier inntegnet på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og 

ridning forbudt. 

  

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

spor i terrenget. 

b) Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei inntegnet på vernekartet, i forbindelse 

med skogsdrift av bakenforliggende areal på gnr/bnr. 9/1 i Hof kommune.  

c) Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei inntegnet i vernekartet, for vedlikehold 

og oppgradering av eksisterende energi – og kraftanlegg nord for reservatgrensen. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d) Merking av eksisterende veier og stier inntegnet på vernekartet.  

e) Vegetasjonsrydding og skjøtsel på gnr/bnr. 110/1 for å holde opprinnelige setervoller rundt 

Bakkesetra åpne og hindre gjengroing. 

f) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

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

110/1. 

h) Gjenreising av eksisterende bygninger på Bakkesetra på gnr/bnr 110/1, som er gått tapt ved 

naturskade eller brann. 

i) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak etter § 4 c, b, f, g, og § 7 e og h. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

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

forskriften. 

 

§ 12.  (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 700 om 

fredning av Sæteråsen naturreservat, Hof kommune, Vestfold og forskrift 13. juni 1980 nr. 19 om 

fredning av Tømmerås naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold.  
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Vedlegg 15. 

Forskrift om vern av Presttjennmarka naturreservat, Sigdal kommune, Buskerud  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning 

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

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som har særskilt betydning for 

biologisk mangfold i form av gammel naturskog, kalkskog og rik lavlandsfuruskog. Naturreservatet 

inneholder  et rikt artsmangfold av sopp, insekter og karplanter. Mange sjeldne sopparter er påvist.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Sigdal kommune: 36/1, 36/2, 36/4. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 692 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Sigdal kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting.  

e) Utsetting av saltsteiner. 

f) Vedlikehold av og nødvendig vegetasjonsrydding langs traktorveg og skogsbilveg 

avmerket på vernekartet. 

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

h) Rydding og vedlikehold av eksisterende sti inntegnet på vernekartet, dvs. fjerning av 

greiner og nedfall over stien. 

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

småbusker i skuddfeltet. 

 

§ 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.  
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b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på eksisterende stier og 

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig motorferdsel på skogsbilveg gjennom reservatet. 

c) Nødvendig motorferdsel på traktorveg gjennom reservatet i forbindelse med drift av 

bakenforliggende skog og for uttransport av felt elg og hjort, samt i forbindelse med 

vedlikehold av traktorvegen. 

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

spor i terrenget.  

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndighetene 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) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan. 

e) Oppsetting av gjerde for beitedyr. 

f) Merking av eksisterende sti. 

g) Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt elg og hjort med lett terrengkjøretøy som 

ikke omfattes av § 6 annet ledd c. 

h) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 b, 

c og e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

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

 

§ 12.  (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks.  
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Vedlegg 16. 

Forskrift om vern av Fjellstulfjellet naturreservat, Notodden kommune, Telemark og 

Kongsberg kommune, Buskerud  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 store og sammenhengende naturskogsområder av 

furu, med mange gamle trær og mye død ved. Videre er formålet å bevare et område som har 

særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av lite påvirket, urskogsnær fjellgranskog 

og forekomst av mange sjeldne og trua arter av vedboende sopp knyttet til både furu- og 

granskogen.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

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

Kongsberg kommune: 116/1,136/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 11.695 dekar.  Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Notodden og Kongsberg kommuner, hos 

Fylkesmannen i Telemark og Fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og 

miljødepartementet.  

 

§ 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting.  

e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

f) Vedlikehold av hytte ved Bjønntjønn i henhold til tilstand på vernetidspunktet, samt 

rydding i en ryddesone på inntil 2 dekar rundt hytta. 

g) Vedlikehold av enkle traktorsleper avmerket på vernekartet, i samsvar med tilstand på 

vernetidspunktet. 

h) Utsetting av saltsteiner.  

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

j) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.   
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k) Merking, rydding 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) Motorferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.  

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

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d) Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt elg og hjort på traktorsleper avmerket på 

vernekartet. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndigheten 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 lett beltekjøretøy som 

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) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

g) Bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

h) Gjenoppføring av bygninger som er tapt ved brann eller naturskade. 

i) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter i § 4 f, g og h og § 7 c, e, f, 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 natur-

reservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

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

 

§ 12.  (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks.   
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Vedlegg 17. 

Forskrift om vern av Gjuvet naturreservat i Tinn kommune, Telemark  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

 

§ 1. (formål) 

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

biologisk mangfold på grunn av en stor forekomst av intakt lavereliggende skog i sørboreal sone. 

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

forekomst av gammel naturskog på kalkrikt grunnfjell, med innslag av edellauvskog og stort 

biologisk mangfold med en rekke sjeldne og truede 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.: Tinn kommune: 1/5 og 1/6.    

Naturreservatet dekker et totalareal på 2.909. dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Tinn 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

e) Etablering av nye båtplasser 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 bygninger, anlegg og innretninger 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 lovverk. 

i) Merking, rydding og vedlikehold av sti avmerket på vernekartet. 

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

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) Gjenreising av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved naturskade eller 

brann. 

f) Hogst av ved til hytte ved Prestodden, etter nærmere anvisning av 

forvaltningsmyndigheten. 

g) Rydding av kratt og vedlikehold av gamle slåttemarker, samt rasteplass på Prestodden. 

h) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

i) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

j) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

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

forskriften. 

 

§ 12.  (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 26. juni 2009 nr. 901 om 

verneplan for skog, vedlegg 18. Fredning av Gjuvet naturreservat, Tinn kommune, Telemark. 
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Vedlegg 18. 

Forskrift om vern av Gygrestolen naturreservat i Bø kommune, Telemark  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 større sammenhengende gammelskogsarealer i 

sørboreal sone, spesielt med rike forekomster av grov, gammel osp med mye død ved. Videre er 

formålet å bevare et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av 

sjeldne og trua arter av vedboende sopp særlig knyttet til ospelæger, samt forekomst av 

høyproduktiv og lite påvirket naturpreget granskog og fragmenter av linde-hassel-dominert 

rasmarkskog og rik or-askeskog. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bø kommune: 60/1, 60/3, 60/5.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 1.619 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Bø 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.  

f) Utsetting av saltsteiner. 

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

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

i) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier opp på Gygrestolen avmerka 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:  
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a) Motorferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av 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 ferdselsveger. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b.  

c) Hogst av etablerte plantefelt.  

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

e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

f) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

h) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

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

forskriften. 

 

§ 12.  (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks.  
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Vedlegg 19. 

Forskrift om vern av Langedalsfjellet naturreservat i Bø kommune, Telemark  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 kalkfuruskog, rik edellauvskog og gammel boreal 

lauvskog med blant annet grov, gammel osp. Videre er formålet å bevare et område som har 

særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av gammelskogselementer som læger av 

osp, furu og gran og sjeldne og trua arter av vedboende sopp knyttet til disse, særlig til ospelæger.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bø kommune: 60/1, 60/3, 60/5. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 276 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Bø 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.  

f) Utsetting av saltsteiner. 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  
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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 ferdselsveger. 

b) Nødvendig uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i 

§ 6 annet ledd b.  

c) Hogst av etablerte plantefelt.  

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

e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

f) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 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.  
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Vedlegg 20. 

Forskrift om vern av Hæstad naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark  
Fastsett ved kongeleg resolusjon 25. november 2016 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvalting av 

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

 

§ 1. (føremål) 

Føremålet med naturreservatet er å bevare eit område som representerer ein bestemt type 

natur i forma av eit stort og samanhengande område med lite påverka og urørd granskog. Vidare er 

føremålet å bevare eit område som har særskilt naturvitskapleg verdi som eit representativt 

høgareliggande nordborealt skog- og heiområde i Vest-Telemark- og Setesdalsregionen. Området 

er dominert av fattig barskog, dels i mellomboreal men hovudsakleg i nordboreal sone. Det finst 

rikare sørberg og område med rasmark med element av lågurtgranskog, rik boreal lauvskog og 

opne rasmarkparti med lågurt- og høgstaudeflora opp mot 900 m. Kjernepartia inneheld  særs 

gamal grovvoksen og urørd blåbærgranskog. Enkelte stadar finst innslag av stor gamal gadd av 

furu og mykje læger av bjørk.  

Det er ei målsetjing å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand og å utvikla dei 

vidare om det let seg gjera. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Fyresdal kommune: 80/3, 81/1, 81/2. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på om lag 12.120 dekar. Grensene for naturreservatet 

går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkast 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,  sopp og 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 

uroing. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje iverksettast tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av 

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

campingvogner, brakker o.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, 

bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 

masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert forureining, tøming av avfall, gjødsling, 

kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. 

Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbode. 

 

§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)  

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

e) Vedlikehald av traktorvegar teikna inn på vernekartet. 

f) Naudsynt sikringsarbeid på Hestekvævgruva.  

g) Brenning av bål i perioden f.o.m. 15. september t.o.m. 15. april med tørrkvist eller ved ein 

har med seg, i samsvar med gjeldande lovverk.   

h) Oppsetjing av mellombels, mobile jakttårn til storviltjakt. 

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

j) Utsetjing av saltsteinar.  
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§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  

a) Motorferdsel til lands og på vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  

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

 

§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel)  

Reglane om ferdsel  i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ 

verksemd og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern -, rednings- og oppsynsverksemd, 

samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av 

forvaltningsstyresmakta. Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring. 

Reglane om ferdsel 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 vera skånsame mot markoverflata. Ein skal gje melding til ansvarleg oppsyn 

for verneområdet før køyring.  

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

terrenget. 

c) Naudsynt bruk av snøskuter  i samband med preparering av skiløype teikna inn på 

vernekartet. 

d) Naudsynt transport av ved, materialar og utstyr med snøskuter til hytter og stølar på 

naboeigedomar og til stølane Gullborgdalen (81/1), Øvre Liene og Fistøyl (81/2) og 

Saupstøyl (80/3)  etter fast løypetrasé frå Hæstad gjennom naturreservatet til Ringtjønn.  

e) Riding på stig til Auvortjønn avmerkt på vernekartet. 

f) Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar) 

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til: 

a) Avgrensa bruk av reservatet for aktivitetar nemnde i § 3 d. 

b) Istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.  

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

d) Merking, rydding og vedlikehald av etablerte stigar, løyper og gamle ferdselsvegar.  

e) Hogst av etablerte plantefelt. 

f) Uttransport av felt elg og hjort med anna skånsamt køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnd i § 6 andre ledd b. 

g) Gjenoppføring av anlegg eller innretningar som har gått tapt ved brann eller naturskade. 

h) Mellombels gjerding i samband med beite. 

i) Øvingskøyring for formål nemnde i § 6 første ledd  

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

k) Naudsynt motorferdsel transport av ved, materialar og utstyr hytter og stølar på 

naboeigedomar og til stølane Gullborgdalen (81/1), Øvre Liene og Fistøyl (81/2) og 

Saupstøyl (80/3)  etter fast løypetrasé frå Hæstad gjennom naturreservatet til Ringtjønn.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar) 

Forvaltingsstyresmakta kan gjera unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir 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) 
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Miljødirektoratet fastset kven som skal vera forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12. (ikraftsetjing) 

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 25. januar 2013 nr. 81 om vern av 

Hæstad naturreservat, Fyresdal kommune oppheva. 
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Vedlegg 21. 

Forskrift om vern av Tokkeåi naturreservat, Tokke og Vinje kommunar, Telemark  
Fastsett ved kongeleg resolusjon 25. november 2016 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 særmerkt skogområde med stor variasjon 

av element som er viktige for det biologiske mangfaldet, i form av eit stort samanhengande 

kløftesystem med variert topografi og sjeldne naturtypar som fuktige bergveggar og skogmiljø på 

rasmark, lavrik lauvskog med regnskogpreg og grunnlendte førekomstar av kalkbarskog, og 

førekomstar av lågurt-eikeskog utanfor kløftesystemet. 

Videare er føremålet å bevare eit område som har særskilt naturvitskapleg verdi som eit av 

dei største registrerte kløftesystema i Noreg, med uvanleg velutvikla neverlavsamfunn og rike 

samfunn av mikrolav på alm, og med mange sjeldne og truga artar.  

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

vidare om det let seg gjera. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Tokke kommune: 24/1, 25/1 og 3, 26/1, 7 og 

10, 26/2, 39/1, 39/3, 39/10, 40/1, 40/2, 40/4, 41/2, 41/3, 41/5, 41/6, 42/2, 42/3, 43/6, 43/9 43/16. 

Vinje kommune: 2/1, 3/1, 12/1. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 5.687 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Tokke og Vinje kommunar, 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 gong 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 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 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 bygningar, vegar, anlegg og innretningar slik tilstanden var på 

vernetidspunktet. 

g) Brenning av bål med tørrkvist frå bakken eller ved ein har med seg, i samsvar med 

gjeldande lovverk. 

h) Drift og vedlikehald, samt naudsynt istandsetjing ved akutt utfall av eksisterande energi- 

og kraftanlegg. 
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i) Oppgradering eller  fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auke av 

linetverrsnitt når dette ikkje føreset vesentlege fysiske endringar i høve til verneføremålet. 

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

k) Utsetjing av saltsteinar for bufe og hjortevilt. 

 

§ 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 er bruk av hest og kjerre og riding forbode. 

 

§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel) 

Reglane om ferdsel 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 øvingsverksemd. 

Reglane om ferdsel 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) Naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall på eksisterande energi- og kraftanlegg. 

Det skal sendast melding til forvaltingsstyresmakta etter at transporten er gjort. 

d) Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar) 
Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

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

c) Gjenreising av anlegg og innretningar som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

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

e) Rydding og vedlikehald av gamal innmark på husmannsplass på gnr. 43 bnr. 9 i Tokke. 

f) Etablering av nye stigar og anna enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge naturmiljøet   

ikkje blir skadelidande.                                            

g) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

h) Avgrensa bruk av reservatet for aktivitetar som nemnde i § 3 d. 

i) Mellombels gjerding i samband med beiting.  

j) Fjerning av ståande tre eller vindfall som kan vera til skade for naboeigedomar.  

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

l) Naudsynt motorferdsel i samband med drift og vedlikehald av eksisterande energi- og        

kraftanlegg, og oppgradering og fornying av kraftleidningar. 

m) Uttransport av felt elg og hjort med anna kjørety enn lett beltekjørety som nemnt i § 6   

andre ledd b. 

n) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 f og k og § 7 a, c, g  h og i. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar) 

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir 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) 
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Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærmare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærmare 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. Samtidig blir forskrift 12. desember 2012 nr. 1647 

om vern av Tokkeåi naturreservat, Tokke og Vinje kommunar, Telemark oppheva. 
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Vedlegg 22. 

Forskrift om vern av Lauvåsen naturreservat, Drangedal kommune, Telemark  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 relativt store arealer med produktive og til dels svært 

rike skogtyper, med stor variasjonsbredde og med en rekke kravfulle plantearter. Videre er formålet 

å bevare et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av rik, tørr 

lindeskog der store arealer er helt lindedominert og enkeltindivider er svært gamle, og forekomst av 

lite påvirket og gran-ospeskog med mye død ved.   

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Drangedal kommune: 56/2.       

Naturreservatet dekker et totalareal på 974 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av eksisterende traktorveger 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) Motorferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
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b) Bruk av hest og kjerre samt ridning utenom eksisterende veg er forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

spor i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorveger vist på vernekartet.  

c) Nødvendig kjøring med traktor og ATV på etablerte traktorveger vist på vernekartet, i 

forbindelse med skogbruk. 

d) 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 lett beltekjøretøy som nevnt i 

§ 6 annet ledd b.  

c) Hogst av etablerte plantefelt.  

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

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

f) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

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

h) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldlovens § 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.  
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Vedlegg 23.  

Forskrift om vern av Navassfjell naturreservat, Gjerstad kommune, Aust- Agder fylke  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 tilnærmet urørt naturområde med sitt 

biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. 

Området har en særskilt betydning som referanseområde for intakt lavereliggende skog i sørboreal 

og boreonemoral sone, og er egenartet i form av forekomst av eikeskog med lang kontinuitet og 

stort biologisk mangfold.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 28/2 og 29/1 i Gjerstad kommune.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 3.985 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

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

Vest-Agder fylke, 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.  

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

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

e) Beiting og utsetting av saltstein.  

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

vernetidspunktet. 

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

vernetidspunktet. 

h) Merking, rydding og vedlikehold av gammel ferdselsveg avmerket på vernekartet. 

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

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

b) Utenom eksisterende veier eller traseer godkjent 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 akutt utfall på eksisterende energi- og 

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

forvaltningsmyndigheten. 

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.  

c) Nødvendig uttransport av felt storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 

terrenget. 

d) 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. 

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

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltstein. 

h) Bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet. 

i) Gjenreising av bu ved Bjørkebuvannet på eksisterende grunnmurer og størrelse, avmerket 

på vernekartet. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

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

forskriften. 

 

 

§ 12.  (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2. september 2005 nr. 1001 

om verneplan for skog, vedlegg 30, Navassfjell naturreservat, Gjerstad kommune, Aust-Agder.  
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Vedlegg 24. 

Forskrift om vern av Storåna naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 rik edelløvskog med store ospetrær, alm-lindeskog, forekomster av gammel løv- og 

barskog i en regionalt særegen bekkekløft, samt artsmangfoldet i naturtypene.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Åmli kommune: 6/2 og 3. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 2.936 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Åmli 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 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende regelverk.  

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

og kraftanlegg.  

g) Oppgradering fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlig fysiske endringer i forhold til 

verneformålet.  

h) Bålbrenning med nedfalden tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldene lovverk. 

i) Beiting.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  
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a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende veier eller traseer godkjent 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 akutt utfall på eksisterende energi- og 

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

forvaltningsmyndigheten.   

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.  

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

spor i terrenget. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

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) 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) Utsetting av saltstein. 

h) Nødvendig motorferdsel langs eksisterende sti på til Stuvestøyl, Vitestøyl og Ånebjør i 

Årdalen naturreservat for transport av ved, materialer og utstyr. 

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

j) Oppsetting av gjerder og nødvendig motorferdsel i den forbindelse. 

 

§ 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. 
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Vedlegg 25. 

Forskrift om vern av Kjesfjell og Gaupenapen naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 forma av et urørt heiområde i indre Agder, med skrinne, småvokste røsslyngfuruskoger, 

forekomster av relativ produktiv granskog og granskogsslier samt intakte ut-postlokaliteter av 

eikeskog med forekomster av gamle, grove, småvokste og hule eikekjemper og tilhørende spesielt 

biomangfold av sopparter og truede 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: Åmli kommune: 25/7.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 3.923 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Åmli 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 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

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

vernetidspunktet. 

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

vernetidspunktet. 

f) Bålbrenning med tørre kvist som ligger på bakken eller medbrakt ved, i samsvar med 

gjeldende lovverk. 

g) Utsetting av saltstein. 

h) Rydding og vedlikehold av tre traktorveier avmerket på vernekartet. 

i) Beiting. 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  



66 
 

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

b) Utenom eksisterende veier eller traseer godkjent 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 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 til eksisterende hytte ved Malevatn med snøskuter på vinterføre 

langs trasé vist på vernekart for transport av ved, materialer og utstyr. 

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

g) Oppsetting av gjerder og nødvendig motorferdsel i den forbindelse.  

 

§ 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.  
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Vedlegg 26. 

Forskrift om vern av Tveiteråsen naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 referanseområde med ikke brent eikeskog til 

Jurdalsknuten naturreservat. Området har betydelig med innslag av eik i store deler av området, 

inkludert forekomster av svært gamle grove eiketrær med tilhørende mangfold av sjeldne og truede 

sopp- og insektarter.  

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: 75/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 120 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. 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 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på 

vernetidspunktet. 

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

vernetidspunktet. 

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

lovverk. 

g) Beiting. 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorferdsel 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. 
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§ 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. 

 

§ 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 og e og § 7 a og b.  

f) Utsetting av saltstein og oppsetting av gjerder og nødvendig motorferdsel i forbindelse med 

slike tiltak.  

 

§ 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.  
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Vedlegg 27. 

Forskrift om vern av Tårendalen naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 lavereliggende fattig furuskogområde med rikere sprekkedaler med gammel rik 

lågurtteigeskog, samt de bratte liene mot Formuvatn og Tårendalen med større forekomster av 

grove-, hule eiker, eikelæger, ospelæger, barlind og tilhørende biomangfold av sjeldne og truede 

sopp- og insektarter.  

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: 75/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 477 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. 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 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger 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 som ligger på bakken eller medbrakt ved, i samsvar med 

gjeldende lovverk. 

g) Utsetting av saltstein. 

h) Beiting. 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  
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b) Utenom eksisterende veier eller traseer godkjent 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 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. 

 

§ 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 i og § 7 a og b. 

f) Oppsetting av gjerder og nødvendig motorferdsel i den forbindelse.  

 

§ 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.  
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Vedlegg 28. 

Forskrift om vern av Lemfjellheia naturreservat, Froland kommune, Aust-Agder  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 eikeblandingsskog og boreal ospeskog.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 69/1, 2, 70/4, 6, 72/1 i Froland kommune.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3.301 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. 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 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på 

vernetidspunktet. 

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

vernetidspunktet. 

f) Beiting. 

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

h) Utsetting av saltstein. 

i) Vedlikehold og rydding av traktorsleper som er markert på kartet. 

I området som er merket av som innmark på vernekartet, er vernebestemmelsene i § 3 

annet ledd ikke til hinder for:  

a) Rydding og vedlikehold av kulturlandskapet og rydding av gammel tilgrodd kulturmark. 

b) Jordbruk uten bruk av kunstgjødsel eller kjemiske sprøytemidler.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  
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a) Motorferdsel 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 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, h og i  og § 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.  
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Vedlegg 29. 

Forskrift om vern av Kile naturreservat, Vennesla kommune, Vest-Agder fylke 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 forma av til dels svært rik blandingsskog i 

lavlandet med stor treslagsvariasjon med blant annet barlind og osper. | 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Vennesla kommune: 93/18. 

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

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

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

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra 

naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

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

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

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

vernetidspunktet. 

e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper, bruer og skilt. 

f) Utsetting av saltstein. 

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

b) Utenom eksisterende veier eller traseer godkjent i forvaltningsplan, er bruk av sykkel, hest 

og kjerre samt ridning forbudt. 

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

ikke er i strid med vernevedtakets formål. 

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

f) Beiting og oppsetting av gjerder, og nødvendig motorferdsel i den forbindelse. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

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

1545 om vern av Kile naturreservat, Vennesla kommune, Vest-Agder. 
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Vedlegg 30. 

Forskrift om vern av Kyrkjevatna naturreservat, Flekkefjord og Kvinesdal kommuner, Vest-

Agder 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning 

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

 

§ 1. (formål)  

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

natur i form av eldre furuskog som er representativt for indre deler av Vest-Agder. Naturreservatet 

inneholder ospeholt, med både osp og eik i relativt grove dimensjoner. Området er fritt for større 

tekniske inngrep.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Flekkefjord kommune: 200/1, 200/2, 200/4, 

200/7, 200/18, 200/21, 200/23, 200/26, 200/33, 200/35, 200/46. Kvinesdal kommune: 143/1, 143/3, 

170/2, 170/3.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 3.668 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Flekkefjord og Kvinesdal kommuner, 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 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

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

vernetidspunktet. 

e) Merking, rydding og vedlikehold av eksiterende stier, løyper, gjerder, bruer og skilt. 

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

g) Beiting med sau. 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende veier eller traseer godkjent i forvaltningsplan er bruk av sykkel, samt 

organisert ridning med hest forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.  

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

spor i terrenget. 

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) Gjerding i forbindelse med beiting. 

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

 

§ 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.  

 

 

  



77 
 
Vedlegg 31. 

Forskrift om vern av Nautarheia naturreservat, Marnardal kommune, Vest-Agder  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 naturskog med boreal lauvskog som ospeskog, men også rik edellauvskog og 

furuskog. Videre er formålet å bevaret et området som har særskilt betydning for biologisk 

mangfold ved at det inneholder forekomster av mange krevende gammelskogsarter, blant annet 

flere luftfuktighetskrevende epifyttiske arter nær vassdraget. Nautarheia har i tillegg stor variasjon i 

rike lauvtrearter. Området ligger ved et uregulert vassdrag og er fritt for nyere inngrep.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Marnardal kommune: 115/1, 117/1, 4, 5 og 6. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1.067 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

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

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra 

naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

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

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

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

vernetidspunktet. 

e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper, bruer og skilt. 

f) Utsetting av saltstein. 

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

h) Oppsetting og bruk av 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. 
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b) Utenom eksisterende veier eller traseer godkjent 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 beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

ikke er i strid med vernevedtakets formål. 

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

f) Beiting og oppsetting av gjerder og nødvendig motorferdsel i den forbindelse. 

g) Nødvendig rydding av vegetasjon i forbindelse med storviltjakt. 

h) Gjenoppføring av gammel bru på fundamenter som framgår av vernekartet. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Vedlegg 32. 

Forskrift om vern av Nedre Timenes naturreservat, Kristiansand kommune, Vest-Agder  
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. november 2016 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 edelløvskog med naturtyper som svartorstrandskog og rik edelløvskog,  samt 

slåttemark. Spesielle kvaliteter i skogen er stedvis store forekomster av lind til dels med store 

dimensjoner og lauvingspreg, arealer med ospesuksesjoner, rik hagemarkskog, rik edellauvskog og 

en stor forekomst av barlind. Videre er formålet å bevare et området som har særskilt betydning for 

naturmangfold ved at det er leveområde for en rekke truede og nær truede sommerfuglarter, 

planteveps og sopp. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi i form av referanseområde for 

store typiske sørlandske eikeskoger.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Kristiansand kommune: 62/4, 66/1, 66/2, 66/4, 

70/6.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1.852 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Kristiansand 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 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Vedlikehold av veier, anlegg og andre innretninger som er i bruk på vernetidspunktet, 

innbefattet vei ned til Timenesbrygga merket av på vernekartet. Nygårdsveien kan 

oppgraderes i tråd med reguleringsplan for Sørlandsparken slik den forelå ved oppstart av 

verneplanarbeidet.  

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

vernetidspunket.  

f) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer i tråd med forvaltningsplan. 

g) Skånsom rydding og tynning rundt kulturminner som steingjerder, hustufter, gravrøyser og 

helleristninger.  
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h) Beiting i beiteskog vist på vernekartet, samt oppsetting av strømgjerde for husdyrhold. For 

området «Strandekra» vist på vernekartet skal beiting være i henhold til forvaltningsplan.  

i) Utsetting av saltstein i beiteskog avmerket på vernekartet. 

j) Skjøtsel i kulturlandskapet vist på vernekartet i tråd med forvaltingsplan. 

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

og kraftanlegg.  

l) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 

verneformålet.  

m) Bålbrenning med medbrakt ved på nærmere anvist bålplass på Nygård. Bålbrenning må 

foregå i samsvar med gjeldende lovverk.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på traseer godkjent i 

forvaltningsplan.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.  

b) 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.   

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

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

spor i terrenget.  

e) Nødvendig motorferdsel på Nygårdsveien mellom Nedre Timenes og Nygård for jord- og 

skogbruksdrift, vedlikehold av veien, samt for vedlikehold av kommunal avfallsledning 

med tilhørende anlegg som ligger i tilknytning til verneområdet. For sistnevnte formål 

gjelder unntaket også sidevei til Nygårdsveien som er avmerket i vernekartet.  

f) Nødvendig motorferdsel på traktorvei (merket av på vernekartet) fra Nedre Timenes til 

Timenesbrygga for transport av utstyr til båthus, mellom Nedre Timenes og Fjelljordet i 

forbindelse med beiting/slått og uttransport av felt storvilt, og over 

Pålsmyrbrekka/Hauestøbakken i forbindelse med beiting og slått av innmark.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndighetene 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) Tilretteleggingstiltak 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) Beiting i områder som ikke er merket som kulturmark på vernekartet. 

g) Etablering av anlegg for Kystverket. 

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

av kraftledninger.  

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 
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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. 

naturmangfoldlovens § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

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

forskriften. 

 

§ 12.  (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16.desember 2011 nr. 

1286 om vern av Nedre Timenes naturreservat, Kristiansand kommune, Vest-Agder. 
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Vedlegg 33. 

Forskrift om vern av Hålandsdalen naturreservat, Suldal kommune, Rogaland 
Fastsett ved kongelig resolusjon 25. november 2016 med heimel i lov av19. juni 2009 nr. 100 om forvalting av 

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

 

§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å bevare eit område som representerer ein bestemt type 

natur i form av eit stort samanhengande skogsområde frå lågland til fjell med edellauvskog, 

temperert regnskog og eldre furuskog, som er lite prega av nyare inngrep. Eldre 

edellauvskog/haustingsskog av ask og andre edellauvtre dominerer langs Storåna og i rasmark 

og bratte lier, særleg ut mot Hålandsdalen. På stammane finst fleire sjeldsynte, fuktkrevjande og trua 

lavarter som gjer at skogen kan reknast som regnskog.  

Det er eit mål å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand og eventuelt 

vidareutvikle dei. Om mogleg er det også eit mål å ta vare på kulturpreget i haustingsskogen. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Suldal kommune: 167/1, 159/1, 159/2, 160/4, 

165/24, 165/1, 165/2, 164/3. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på om lag 7.078 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. Dei 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal 

koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Suldal kommune, hjå Fylkesmannen i 

Rogaland 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 busker og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

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

forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode. 

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

bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombels innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker el, opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

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

oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte ureiningar, 

plassering av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske middel. Forsøpling er forbode. 

Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbode. 

e) Brenning av bål er forbode. 

 

§ 4. (generelle unntak frå vernereglane) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d)  Beit ing.  

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

med tilstand på vernetidspunktet. 

f) Drift og vedlikehald av Kystverket sine anlegg. 

g) Drift og vedlikehald, samt naudsyn istandsetjing ved akutt utfall på eksisterande energi- og 

kraftanlegg. 

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

linetverrsnitt når dette ikkje fører til vesentlege fysiske endringar i høve til verneføremålet. 
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§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel) 

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

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt 

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

Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring. 

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

a) Naudsynt motorferdsle for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet før køyring skjer. 

b) Naudsynt motorferdsle i samanheng med akutt utfall på eksisterande energi- og kraftanlegg. 

Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast melding til 

forvaltningsstyresmakta. 

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

terrenget. 

d) Naudsynt motorferdsle i samanheng med drift og vedlikehald av Kystverket sine anlegg.  

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar) 

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til: 

a) Avgrensa bruk av reservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d. 

b) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

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

d) Rydding og vedlikehald av eksisterande stiar. 

e) Uttak av bjørkeved til bruk på Hålandsstølen og rydding av einer og tilvekst av bjørk, kring 

stølen, i medhald av godkjent forvaltingsplan. 

f) Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterande anlegg for 

Kystverket. 

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

naturskade. 

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

i) Naudsynt motorferdsel i samanheng med drift, vedlikehald, oppgradering og fornying av 

kraftleidningar. 

j) Naudsynt transport av material for vedlikehald av hytte, på stitrase mellom Haugland og 

Hålandsstølen 

k) Oppføring av gjerde i samband med beiting. 

l) Utsetjing av saltsteinar. 

m) Naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 e og § 7 b, c, g, j, k og 1. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

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

omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfaldlova § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak for 

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

naturmangfaldlova § 47. 

 

 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det skal utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 
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naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsstyresmakt)  

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltningsstyresmakta etter denne 

forskrifta. 

 

§ 12. (ikraftsetjing)  
Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig  blir forskrift 25. januar 2013 nr. 89 om vern av 

Hålandsdalen naturreservat, Suldal kommune, Rogaland, oppheva. 

 

 


