
Vedlegg 1 

 

Forskrift om vern av Lavangselva naturreservat, Balsfjord kommune, Troms  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 løvskogsområde som med sin variasjon av 

ulike naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har særlig betydning for 

biologisk mangfold. Verdiene er særlig knyttet til flommarksskogen langs Lavangselva og til 

gradienten av løvskog fra elva opp mot fjellet. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best 

mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Balsfjord kommune: 8/3. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2202 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Balsfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.   

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til 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) Fjerning av mindre mengder kvist i skuddsektorer i forbindelse med storviltjakt. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

h) Utsetting av saltsteiner. 

i) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, dvs. 

tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 

gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler). 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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



I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg eller bjørn med hest eller lett beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b.  

c) Istandsetting av rekonstruert (1975) gamme nord for Luppoelva.  

d) Hogst av ved til gamme i naturreservatet etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. 

e) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materiell til eksisterende gamme i 

området og til eventuell istandsetting av gammen.  

f) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

g) Etablering av nye stier og merking av stier i området. 

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

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

j) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

k) Landing og start med helikopter i forbindelse med reindrift.  

l) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

m) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

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

forvaltningsmyndigheten. 

o) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

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

naturskade. 

q) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 h og 7 f, i, o, p og r. 

r) Oppføring av nye gangbruer over Lavangselva.  

 

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

distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

 

 



§ 9. (skjøtsel)   

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

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

 

§ 12. (ikrafttredelse)    
Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



  



Vedlegg 2 

Forskrift om vern av Guselva naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sikre et variert område med naturskog. Med sin variasjon 

i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser, har området særlig 

betydning for biologisk mangfold knyttet til truet og sjelden natur som urskoglignende granskog, 

bekkekløft og høgstaudeskog, samt arter knyttet til disse naturtyper. Det er en målsetting å beholde 

verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.  

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Lierne kommune: 25/2. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 726 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Lierne kommune, hos 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 reservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

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

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

f) Utsetting av saltsteiner. 

g) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, 

dvs. tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 

gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler). 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 



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

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett 

beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

e) Skånsom riding. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn det som er 

nevnt i § 6 annet ledd b.  

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

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

f) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

g) Landing og start med helikopter i forbindelse med reindrift.  

h) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

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

forvaltningsmyndigheten. 

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner. 

k) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 d, e 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) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

 

 



§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

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

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 3 

Forskrift om endring av forskrift om Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, 

Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 35 og § 77. Fremmet av Klima- 

og miljødepartementet.  

 

      I 

            

I forskrift 17. desember 2004 nr. 1691 om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-

Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne 

kommuner, Nord-Trøndelag, gjøres følgende endringer: 

§ 1. skal lyde:  

 

§ 1. Avgrensning 

Samlet areal for nasjonalparken er på ca. 1928 km² og berører følgende gnr./bnr. og eiendommer: 

Verdal kommune: 200/1. 

Steinkjer kommune: 156/3, 157/2, 159/4. 

Grong kommune: 26/1,15,17, 26/24,25. 

Snåsa kommune: 71/1,3, 71/1, 73/2,3, 73/1, 73/2,3, 74/2, 80/1, 67/30, 79/1, 78/1, 77/1, 82/1, 72/1, 

73/2.  

Lierne kommune: 47/1, 44/1, 36/1, 23/1, 24/1,3, 23/3, 24/2. 

 

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:80.000, datert Miljøverndepartementet 

desember 2004, med endringer vist på kart «Del av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 

nasjonalpark» datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. 

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i berørte kommuner, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

      II 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Vedlegg 4 

Forskrift om vern av Migaren naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sikre et variert område med naturskog. Med sin variasjon 

i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser, har området særlig 

betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til truet og sjelden natur som kalkskoger og arter 

typiske for denne naturtypen. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og 

eventuelt videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Grong kommune: 28/1, 29/3, 29/5, 36/1, 36/3.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5129 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grong kommune, hos 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 reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til 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) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Rydding av eksisterende stier vist i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og nedfall 

over stien. 

i) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 

j) Utsetting av saltsteiner. 

k) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, 

dvs. tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 



gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler). 

l) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. Uttak 

skal ikke foretas i kjerneområder vist i forvaltningsplan. 

m) Vedlikehold/rydding av eksisterende flytteleier og kjøretraseer i reindriften, vist i 

forvaltningsplan.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende veger og stier angitt i forvaltningsplan, er bruk av sykkel og hest og 

kjerre forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med lett beltekjøretøy eller hest med 

drag, som ikke setter varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Skånsom riding. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b.  

c) Nødvendig motorferdsel for vedlikehold som nevnt i § 4 g. 

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

h) Landing og start med helikopter i forbindelse med reindrift.  

i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkljent av 

forvaltningsmyndigheten. 

k) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner. 

m) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 d, f og k. 

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

naturskade. 

o) Nødvendig motorferdsel for transport av materialer til gjenoppføring av hytter, anlegg eller 

innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

 

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

distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 

 



§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

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

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

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

1617 om vern av Migaren naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag.  

 

 

 

  



  



Vedlegg 5 

Forskrift om vern av Lødding naturreservat, Namsos kommune, Nord-Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sikre et variert område med naturskog. Med sin variasjon 

i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser, særlig knyttet til 

naturskog under naturlig dynamikk, bekkedaler ogbekkekløft og sitt store areal, har området særlig 

betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig 

tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namsos kommune: 5/1, 5/3, 6/1, 6/7. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 31 160 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Namsos kommune, hos 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 reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til 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) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 

i) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 

j) Utsetting av saltsteiner. 

k) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, 

dvs. tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 



gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler).  

l) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel for bruk på stedet og for 

vedlikehold av lovlig oppsatt reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med 

forvaltningsplan. Virke skal ikke tas fra kjerneområder vist i forvaltningsplan.  

m) Vedlikehold (rydding) av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindriften, vist i 

forvaltningsplan.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver 

d) Skånsom riding. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

f) Nødvendig motorferdsel på frossen, snødekt mark etter trasé avmerket på vernekart, i 

forbindelse med skogsdrift på eiendommene gnr/bnr 5/4 og 5/5. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b. 

c) Nødvendig motorferdsel for vedlikehold som nevnt i § 4 g. 

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

e) Hogst av etablerte plantefelt. 

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

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

h) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

i) Landing og start med helikopter i forbindelse med reindrift. 

j) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

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

forvaltningsmyndigheten. 

l) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

m) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner. 

n) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 d, e, g og o.   

o) Gjenoppføring av hytter, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

p) Nødvendig motorferdsel for transport av materialer til gjenoppføring av hytter, anlegg eller 

innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

q) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materiell til hytte i området. 

 



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

distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

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

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 6 

Forskrift om vern av Buvika naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sikre et område med naturskog, som har særlig betydning 

for biologisk mangfold, og som inneholder truet, sjelden og sårbar natur i form av boreal regnskog 

med arter knyttet til denne naturtypen. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig 

tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namdalseid kommune: 180/2. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 213 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos 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 reservatet.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

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

e) Bålbrenning er forbudt 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Utsetting av saltsteiner 

i) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, 

dvs. tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 

gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler). 

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

kraftanlegg.   



k) 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 vist i forvaltningsplan er bruk av sykkel og hest og 

kjerre forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver. 

d) Skånsom riding. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b. 

c) Nødvendig motorferdsel for vedlikehold som nevnt i § 4 g. 

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

h) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 

i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

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

forvaltningsmyndigheten. 

k) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner. 

l) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 d og f. 

m) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende  

energi- og kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger. 

 

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

distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 



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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

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

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 7 

Forskrift om vern av Gravhaugen naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sikre et område med naturskog, som har særlig betydning 

for biologisk mangfold, og som inneholder truet, sjelden og sårbar natur i form av boreal regnskog 

med arter knyttet til denne naturtypen. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig 

tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namdalseid kommune: 154/7, 180/1, 188/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 305 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos 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 reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

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

e) Bålbrenning er forbudt 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Utsetting av saltsteiner. 

i) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, 

dvs.tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 

gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler). 

 

 



§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende veger og stier vist i forvaltningsplan, er bruk av sykkel og hest og 

kjerre forbudt. 

 

§ 6 (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Skånsom riding. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b.  

c) Nødvendig motorferdsel for vedlikehold som nevnt i § 4 g. 

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

h) Landing og start med helikopter i forbindelse med reindrift.  

i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

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

forvaltningsmyndigheten. 

k) Motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner. 

l) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 d og f.  

 

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

distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

 

 



§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

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

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 8 

 

Forskrift om vern av Aunskardet-Lakshølhaugen naturreservat, Namdalseid kommune, 

Nord-Trøndelag  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sikre et variert område med naturskog. Med sin variasjon 

i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig 

betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til truet og sjelden natur som boreal regnskog og 

arter typiske for denne naturtypen. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig 

tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namdalseid kommune:154/40, 179/1, 180/10, 

180/12. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3890 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos 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 reservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til 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) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Rydding av eksisterende stier, vist på kart, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 

i) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 

j) Utsetting av saltsteiner. 



k) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, 

dvs. tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 

gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler). 

l) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. Uttak 

skal ikke foretas i kjerneområder vist i forvaltningsplan. 

m) Vedlikehold/rydding av eksisterende flyttelei/kjørelei i reindrift, vist i forvaltningsplan. 

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

kraftanlegg.   

o) 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 vist i forvaltningsplan er bruk av sykkel og hest og 

kjerre forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 

for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som 

avtale med oppdragsgiver.  

d) Skånsom riding. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b.  

c) Nødvendig motorferdsel for vedlikehold som nevnt i § 4 g. 

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

h) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.  

i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

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

forvaltningsmyndigheten. 

k) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner. 



m) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 d, f og k.   

n) Nødvendig motorferdsel for transport av materialer til gjenoppføring av anlegg eller 

innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

o) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

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

og kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger. 

 

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

distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

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

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 



  



Vedlegg 9 

Forskrift om vern av Finnvolldalen-Esplingdalen naturreservat, Namdalseid kommune, 

Nord-Trøndelag.  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sikre et variert område med naturskog med truet og nær 

truet natur. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 

prosesser har området særlig betydning for naturmangfold.  

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi som et område med gammel skog under 

naturlig dynamikk, herunder med stor variasjon av skogtyper, forekomst av rike skogtyper, 

sumpskog, svært fuktige skogtyper, og et rikt artsmangfold med truede og nær truede arter. 

Området er viktig som storområde, det vil si mer enn 10 000 dekar produktiv skog. Det er en 

målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namdalseid kommune: 143/2, 143/5, 143/10, 

187/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 51 197 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos 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 reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til 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) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Rydding av eksisterende stier vist på vernekart og eller i forvaltningsplan, dvs. fjerning av 

greiner og nedfall over stien. 



i) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 

j) Utsetting av saltsteiner. 

k) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, 

dvs. tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 

gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler). 

l) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. Uttak 

skal ikke foretas i kjerneområder vist i forvaltningsplan. 

m) Vedlikehold/rydding av eksisterende flyttelei kartfestet på vernekart (trasé D), samt 

rydding av eksisterende kjøreleier/flytteleier vist i forvaltningsplan.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende veger og stier vist i forvaltningsplan, er bruk av sykkel og hest og 

kjerre forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med lett beltekjøretøy eller hest og 

drag, som ikke setter varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Skånsom riding.  

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

f) Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr gjennom området til de private 

eiendommer på Finnvollen med beltekjøretøy på snødekket mark etter trasé (A) fastlagt på 

vernekartet. 

g) Nødvendig bruk av lett terrenggående motorkjøretøy i forbindelse med beitebruk for eier 

av gnr./bnr. 143/5,12 etter trasé (B) til Finnvollen fastlagt på vernekartet. 

h) Nødvendig bruk av lett terrenggående motorkjøretøy i forbindelse med utøvelse av 

reindrift etter trasé (B) og videre langs trasé (C) til sommerboplass ved Stornesvatna, 

fastlagt på vernekartet. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe 

skriftlig dokumentasjon, som avtale med oppdragsgiver.   

i) Motorisert ferdsel på Finnvollvatnet og Selja. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b.  

c) Nødvendig motorferdsel for vedlikehold som nevnt i § 4 g. 

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 



h) Landing og start med helikopter i forbindelse med reindrift.  

i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.  

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

forvaltningsmyndigheten. 

k) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner. 

m) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 d, f, k og o.   

n) Nødvendig motorferdsel for transport av materialer til gjenoppføring av anlegg eller 

innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.  

o) Hogst av etablerte plantefelt. 

p) Hogst av ved til hytter i området etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. 

q) Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter ved Finnvollvatnet etter fastlagt 

trasé, jf. forvaltningsplan.  

 

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

distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16. desember 2011 nr. 

1294 om vern av Finnvolldalen-Esplingdalen naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-

Trøndelag.   

 

  



  



Vedlegg 10 

 

Forskrift om vern av Kvamsfjellet naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sikre et variert område med naturskog og slåttemarker. 

Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har 

området særlig betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til truet, sjelden og sårbar natur i 

form av rike skogtyper, kalkskog og kalkkilder, eldre granskog, kulturbasert slåttemark, slåttemyrer 

og engskog i området. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og 

eventuelt videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Steinkjer kommune: 372/1, 360/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 28 126 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Steinkjer kommune, hos 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 reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til 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) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 

i) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 

j) Utsetting av saltsteiner. 

k) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, 

dvs. tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 



gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler).  

l) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel for bruk på stedet og for 

vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med 

forvaltningsplan. Virke skal ikke tas fra kjerneområder og bjørk skal ikke tas fra 

slåttemyrkant, vist i forvaltningsplan. 

m) Vedlikehold (rydding) av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindriften, vist i 

forvaltningsplan. 

n) Slått av slåttemarker i samsvar med forvaltningsplan. 

o) Utsetting av enkle trimposter. 

p) Enkel merking av gamle høybuer, setre og slåttemarker. 

q) Rydding av vegetasjon i eksisterende gjerdetraseer. 

r) Merking av seterveger vist i forvaltningsplan, i henhold til standard angitt i 

forvaltningsplan. 

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

kraftanlegg.   
t) Rydding av eksisterende skiløyper, dvs. fjerning av oppvekst og kvister og nedfall over 

løypa. 

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

line-tverrsnitt 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 forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver. 

d) Skånsom riding. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

f) Oppkjøring av eksisterende skiløyper med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 

terrenget. 

g) Bruk av lett terrenggående slåtteutstyr som ikke setter varige spor i terrenget ved 

gjennomføring av slått, i samsvar med forvaltningsplan.  

h) Bruk av lett terrenggående kjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, for transport av 

utstyr og avling i forbindelse med gjennomføring av slått, i samsvar med forvaltningsplan. 

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

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

forvaltningsmyndigheten.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 



b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b. 

c) Nødvendig motorferdsel for vedlikehold som nevnt i § 4 g. 

d) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materiell til hytter i og bakenfor 

området. 

e) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

h) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

i) Landing og start med helikopter i forbindelse med reindrift. 

j) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

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

forvaltningsmyndigheten. 

l) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

m) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner. 

n) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 e, g, l, q og s.  

o) Gjenoppføring av hytter, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

p) Nødvendig motorferdsel for transport av materialer til gjenoppføring av hytter, anlegg eller 

innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

q) Gjenoppbygging av høyløer i opprinnelig utforming og størrelse på opprinnelig sted, 

eventuelt av trevirke fra stedet, i samsvar med forvaltningsplan. 

r) Etablering av nye skiløyper.   

s) Enkle tilretteleggingstiltak for friluftsliv langs seterveger, jf. forvaltningsplan. 

t) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materiell til hytter i og bakenfor 

området. 

u) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.   

v) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende       

energi- og kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger. 

w) Etablering av seter, i samsvar med øvrig lovverk, forutsatt at tiltaket ikke er i 

konflikt med verneverdiene. 
 

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

distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

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

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

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

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

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 



  



Vedlegg 11 

Forskrift om vern av Storgaulstadhøgda – Trollfossklompen naturreservat, Steinkjer 

kommune, Nord-Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sikre et variert område med naturskog.Med sin variasjon 

i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig 

betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til truet og sjelden natur som kalkskog og arter 

typiske for denne naturtypen. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og 

eventuelt videreutvikle dem 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Steinkjer kommune: 156/3. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 7880 da. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Steinkjer kommune, hos 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 reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til 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) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Rydding av eksisterende stier, vist i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og nedfall 

over stien. 

i) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 

j) Utsetting av saltsteiner. 



k) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, 

dvs. tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 

gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler). 

l) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. Uttak 

skal ikke foretas i kjerneområder vist i forvaltningsplan. 

m) Vedlikehold ogrydding av eksisterende flyttelei ogkjørelei i reindrift, vist i 

forvaltningsplan. 

n) Rydding av eksisterende setervoller, vist på kart i forvaltningsplan. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende veger og stier vist i forvaltningsplan er bruk av sykkel og hest og 

kjerre forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy eller 

hest m/drag, som ikke setter varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Skånsom riding. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

f) Oppkjøring av skiløype mellom Daltjønna og Skjækerleia, vist på vernekart. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort,bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b.   

c) Nødvendig motorferdsel for vedlikehold som nevnt i § 4 g. 

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

f) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

h) Landing og start med helikopter i forbindelse med reindrift. 

i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

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

forvaltningsmyndigheten. 

k) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner. 

m) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 d, f og k. 

n) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materiell til hytter i og bakenfor 

verneområdet. 

o) Gjenoppføring av hytter, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 



p) Nødvendig motorferdsel for transport av materialer til gjenoppføring av hytter, anlegg eller 

innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

 

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

distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 12 

Forskrift om vern av Ramsås naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sikre et skogområde på rik kalkholdig berggrunn med 

kalkskoger, som har særlig betydning for biologisk mangfold, med kravfulle og sjeldne arter, samt 

forekomst av kalksjø, med kalksjøarter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig 

tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Verdal kommune: 296/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 664 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Verdal kommune, hos 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 reservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

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

e) Bålbrenning er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

g) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 

h) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, 

dvs. tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 

gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler). 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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



I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

e) Skånsom riding. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 

annet ledd b. 

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

f) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

g) Landing og start med helikopter i forbindelse med reindrift. 

h) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

i) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

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

forvaltningsmyndigheten. 

k) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 4 f og § 7 c og e.  

l) Hogst av etablerte plantefelt. 

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

distriktsplan i henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 



§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

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

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

  



  



Vedlegg 13 

Forskrift om vern av Homla naturreservat, Malvik kommune, Sør-Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å verne en elvedal med truet natur i form av naturtypen 

kystgranskog, og med truet, sjelden og sårbar natur i form av en rik og verdifull lavflora. Det er en 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Malvik kommune: 57/24, 60/1, 62/10, 

63/1,64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 65/1, 67/1 og 69/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1271 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Malvik 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) Oppgradering av gangstier og etablering av klopper langs Homla, samt merking, 

rydding og vedlikehold av disse etter en plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

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

fiske. 

h) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

i) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr 

furu (gadd) skal ikke felles. 

j) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

k) Rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier i henhold til 

standard på vernetidspunktet. 



l) Utsetting av saltsteiner. 

m) Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. 

n) Nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. 

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

luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt 

ridning forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig motorferdsel med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende 

traktorveier knyttet til beitebruk. 

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

terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende traktorveier. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

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

kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger. 

f) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende 

hytter, med beltekjøretøy på vinterføre eller på eksisterende traktorveger med traktor 

eller lett terrenggående kjøretøy. 

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

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

h) Merking av stier, løyper og gamle ferdselsveier. 

i) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

j) Ridning utenfor eksisterende veger og stier.  

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

 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider 

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

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

naturmangfoldloven § 48. 



 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

  



  



Vedlegg 14 

Forskrift om vern av Tangvolla naturreservat, Klæbu og Selbu kommuner, Sør-

Trøndelag  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å verne en bekkedal 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 

om områder med naturskog med truet, sjelden og sårbar natur. Det er en målsetting å beholde 

verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.   

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Klæbu kommune: 34/1. Selbu kommune: 

163/5, 163/9, 163/12. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5480 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Klæbu og Selbu kommuner, 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 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 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) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende traktorveier. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver. 

 

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

e) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende 

hytter, med beltekjøretøy på vinterføre eller på eksisterende traktorveger med traktor 

eller lett terrenggående kjøretøy. 

f) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort utenom eksisterende traktorveier, med annet 

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

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

h) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

i) Ridning utenfor eksisterende veger og stier.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring 

av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks.  



Vedlegg 15 

Forskrift om vern av Misterlia naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 med 

innslag av gamle lauvtrær, som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder 

kravfulle og sjeldne plante- og sopparter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig 

tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rendalen kommune: 9/5, 10/56, 10/57, 10/58, 

12/1, 12/38. 

              Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1835 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer og 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. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

 



virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet før kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c) Sykling på trasé avmerket på vernekartet. 

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) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytte 

langs eksisterende trasé som er avmerket på vernekartet. 

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

slike tiltak.  

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av 

kulturminner. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 16 

Forskrift om vern av Eldåa naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon  11. desember 2015 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 ei bekkekløft og ulike typer gammel 

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

plante- og sopparter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 11/1, 11/2, 11/3. 

             Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1040 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. 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 noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer og 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 

regelverk. 

f) Rydding av Gamle Messeltsetervegen som er avmerket på vernekartet. 

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

kraftanlegg.   

h) Oppgradering og fornyelse av eksisterende kraftledning 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) 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 ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet før kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c) Nødvendig 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) Bruk av sykkel på Gamle Messeltsetervegen som er avmerket på vernekartet. 

 

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

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende  

energi- og kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.  

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

slike tiltak. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av 

kulturminner. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks.  



Vedlegg 17 

Forskrift om vern av Rokkåa naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon. 11. desember 2015 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 ei bekkekløft og ulike typer gammel 

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

plante- og sopparter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 

videreutvikle dem. 

 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Stor-Elvdal kommune: 13/177, 14/46, 14/63, 

14/181, 14/198, 14/343. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3367 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. 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 noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer og 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 

regelverk. 

f) Vedlikehold av Trylivegen og rydding av sideterreng inntil 6 meter fra vegens midtlinje og 

10 meter fra vegens midtlinje over en strekning på 100 meter på hver side av brua over 

Rokkåa. 

g) Rydding av Gamle Trylivegen og av sti, begge avmerket på vernekartet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

 



b) 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 ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet før kjøring. 

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

terrenget. 

c. Motorisert ferdsel på Trylivegen. 

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

e. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning på Trylivegen 

f. Bruk av sykkel på Gamle Tryliveg og på sti avmerket på vernekartet 

 

§ 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) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytte 

(gnr./bnr. 14/249) langs eksisterende trasé som er avmerket på vernekartet. Transporten 

skal fortrinnsvis skje på frossen eller snødekt mark. 

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

utføre slike tiltak. 

e) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i 7 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.  

 

 

  



Vedlegg 18 

 

Forskrift om vern av Veslhammarlia naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon  11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødirektoratet.  

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med ei bekkekløft og med ulike typer 

gammel gran- og furuskog som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder 

kravfulle og sjeldne plante- og sopparter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig 

tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

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

              Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 437 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. 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 noe som forringer verneverdiene angitt i vemeformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer og 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 traktorvegen gjennom området, angitt på vernekartet, i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

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

regelverk. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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



virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring. 

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

varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig motorisert ferdsel på traktorvegen gjennom området, angitt på vernekartet, 

i forbindelse med drift av bakenforliggende skog samt i forbindelse med vedlikehold 

av traktorvegen. 

d) Bruk av sykkel på traktorvegen gjennom området, angitt på vernekartet.  

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) Utsetting av saltstein. 

d) Oppsetting og vedlikehold av gjerder for beitedyr samt nødvendig motorisert 

ferdsel i den forbindelse. 

e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel 

for å utføre slike tiltak. 

f) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 b og c.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke vemeverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 19 

Forskrift om vern av Jukulen naturreservat, Åmot kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon. 11. desember 2015 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 med ulike typer naturskog med 

innslag av lågurtgranskog, høgstaudeskog og edellauvskog, som har særskilt betydning for biologisk 

mangfold ved at det inneholder kravfulle og sjeldne plante- og sopparter. Det er en målsetting å 

beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Åmot kommune: 35/30. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1153 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart da ter t  Kl ima-  og mil jødepar temente t  desember 2015. De nøyakt ige  

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler henleggelse 

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

forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

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

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av Knøsdalsvegen og Jukulvegen og rydding inntil 6 meter fra vegenes 

midtlinje. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 



forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring. 

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

varige spor i terrenget. 

c) Motorisert ferdsel på Knøsdalsvegen. 

d) Ridning på Knøsdalsvegen, Jukulvegen og på trasé inntegnet på vernekartet. 

e) Bruk av sykkel på Knøsdalsvegen og Jukulvegen. 

f) 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.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 13.desember 2002 nr. 

1550 om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 38, fredning av Jukulen naturreservat, Åmot 

kommune, Hedmark.  

 

 

 

 

  



Vedlegg 20 

Forskrift om vern av Slåttbråtåmyra naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark   

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon  11. desember 2015 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 med 

innslag av gamle lauvtrær, som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder 

kravfulle og regionalt sjeldne karplante-, sopp- og lavarter. Det er en målsetting å beholde 

verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Åsnes kommune: 14/6, 14/17. 

               Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 265 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015.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 noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

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

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 



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

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

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

til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring. 

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

varige spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

tiltak. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av 

kulturminner. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring 

av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks. 

 
  



Vedlegg 21 

Forskrift om vern av Juvberget naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 rik, gammel lågurtgranskog med 

lauvskoginnslag og med gammel barblandingsskog som begge har særskilt betydning for 

biologisk mangfold ved at de inneholder kravfulle og sjeldne karplante-, sopp- og lavarter. Det er 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Åsnes kommune: 8/1, 8/8.   

           Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 637 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015.  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 noe som forringer vemeverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

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

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av Finnskogleden/Gamle Gravbergsveien. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjen-

nomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 



Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet før kjøring. 

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

varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig motorisert ferdsel på Finnskogleden/Gamle Gravbergsveien i forbindelse med 

skogkulturarbeider i tilgrensende områder. 

d) Ridning og bruk av sykkel på Finnskogleden/Gamle Gravbergsveien. 

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) Vedlikehold av to traktorveier på gnr./bnr. 8/1, og nødvendig motorisert ferdsel i den 

forbindelse. 

d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt, og nødvendig motorferdsel for å utføre slike 

tiltak. 

e) Nødvendig motorferdel i forbindelse med istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av 

kulturminner. 

 

§ 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. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 22 

Forskrift om vern av Bjellneset naturreservat, Eidskog kommune, Hedmark  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 myr og sumpskog og som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det 

inneholder kravfulle og regionalt sjeldne karplante-, sopp- og lavarter. Det er en målsetting å 

beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Eidskog kommune: 16/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1290 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Eidskog kommune, hos Fylkesmannen i 

Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer og andre større arrangementer er 

forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d)  Beiting.  

e) Vedlikehold av sti avmerket på vernekartet, herunder klopp over Bjurabekken. 

f) Rydding av vegetasjon i grensegata langs riksgrensa.   

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

luftfartøy.  

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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



operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er 

bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring. 

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

varige spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

d) Bruk av sykkel på sti merket på vernekartet.  

 

§ 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 nødvendig motorferdsel for å utføre slike 

tiltak. 

d) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med rydding av vegetasjon i grensegata 

langs riksgrensa, samt i forbindelse med istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av 

kulturminner. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider 

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

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

naturmangfoldlovens § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

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

formålet med vernet, jf. 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. 

 

 

  



Vedlegg 23 

Forskrift om vern av Solbrålia naturreservat, Sør-Fron kommune, Oppland  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 god representant for de varmeste solside-

liskogene i Gudbrandsdalen med velutviklet kalkgranskog og kalkrike sørberg-, bergvegg- og 

rasmarknaturtyper med tilhørende artsmangfold. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et 

område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og 

dyrearter og naturlige økologiske prosesser.  

Naturreservatet har mange ulike skogsamfunn og variert vegetasjon i mosaikk der rike 

skogtyper dominerer med kalkgranskog, lågurtskog med både gran, bjørk og furu, høgstaudeskog, 

gråor-heggeskog og hengebjørkskog. Området har et rikt artsmangfold av karplanter, kalkberglav, 

mykorrhizasopp, insekter og fugl, bl.a. spetter. Området har en god lisidegradient. Det er en 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Sør-Fron kommune: 55/1. 

  Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 476 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Sør-Fron kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i formålet med 

vernet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 

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

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

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

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

 forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Beiting. 

b) Sanking av bær og matsopp. 

c) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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

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

tilstand på vernetidspunktet. Traktorvegene som kan vedlikeholdes, er avmerket på 

vernekartet. 



g)  Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

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

kraftanlegg.   

i) Oppgradering 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) Ridning og bruk av hest og kjerre er forbudt utenom eksisterende traktorveger avmerket på 

vernekartet. 

c) Bruk av sykkel er forbudt utenom eksisterende traktorveger og stier avmerket på 

vernekartet. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksnæring og utfrakt av felt elg, hjort og 

bjørn, på traktorvegene avmerket på vernekartet. 

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

varige spor i terrenget.  

d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn med 

beitedyr.  

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

f) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  

b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c)  Etablering av saltplasser for bufe. 

d) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

e)  Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier avmerket på vernekartet og gamle 

  ferdselsveger. 

f) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet 

ikke blir skadelidende. 

g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

i) Nødvendig opprusting av eksisterende traktorveger avmerket på vernekartet. 

j) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

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

kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftlinjer.  

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d, e, g 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 kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

  

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

  



  



Vedlegg 24 

Forskrift om vern av Langvassbrenna naturreservat, Jevnaker kommune, Oppland  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 relativt stort, variert og sammenhengende 

gammelskogområde med forekomst av sjeldne og sårbare sopp- og lavarter. Videre er formålet med 

naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, 

økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser.  

Området har stedvis gammel naturskog med gran i store dimensjoner og mye død ved av 

både gran og furu, inklusive furugadd. Gammelskog dominerer, og i partier er det urskogsnær 

furuskog som er sjeldent i regionen. Flere truede og sårbare arter knyttet til død ved og fuktige 

bergvegger forekommer i området. Området har flere spillplasser for hønsefugl. Det er en 

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

Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til idretts- og friluftslivsformål.  

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Jevnaker kommune: 181/1 og 148/2.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3863 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

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

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

 

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveger i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

f) Begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene 

angitt i verneformålet.  

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

vernetidspunktet.  

h) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.  



i) Utsetting av saltsteiner.  

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

k) Orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på 

fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i ”Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 

naturmiljø og rettighetshavere” av 3.12.1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen 

følges.  

l) Terrengløp på eksisterende traktorveg, stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer 

verneverdiene angitt i verneformålet.  

m) Skirenn.  

n) Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.  

Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere ferdselen i hele 

eller deler av naturreservatet.  

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

varige spor i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende 

traktorveg vist på vernekartet.  

c) Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper frem til og med 15. april, eller til og 

med 2. påskedag dersom den faller senere enn 15. april, i eksisterende løypetraseer eller 

løypetraseer som er tillatt etter andre bestemmelser i forskriften.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

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

a) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

b) Oppsetting av nye gjerder i forbindelse med beiting.  

c) Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveger.  

d) Merking, rydding og vedlikehold av nye stier og løyper.  

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

f) Bruk av området til sykkelritt, dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.   

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

e.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

 

 

 



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

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

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

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

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

forskrift.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 25 

Forskrift om vern av Prestehesten naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 større område med sjelden og sårbar 

gammelskog med dets biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt 

områdets naturlige økologiske prosesser. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et 

område med særskilt naturvitenskapelig verdi som et eksempel på denne type borealt taigaelement 

på Østlandet.  

Området har med sin størrelse og preg av urørthet i en region som ellers er betydelig 

påvirket gjennom lengre tid med aktivt skogbruk, særlig betydning for biologisk mangfold. Det er 

en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand. Naturreservatet ansees som velegnet 

for å øke sin verneverdi gjennom fri utvikling. 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Aurskog-Høland kommune: 192/1, 205/4. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3381 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Aurskog-Høland kommune, hos Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

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) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt. 

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

h) Vedlikehold av eksisterende traktorveier vist på vernekartet.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel, 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, hjort, bjørn og villsvin med lett beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget, samt med traktor eller lignende kjøretøy på traktorveier vist 

på vernekartet. 

c) Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende traktorveier vist på 

vernekartet, i henhold til standard på vernetidspunktet. 

d) Motorisert ferdsel på eksisterende traktorvei fra Tunnsjøbotn i forbindelse med skogbruk 

som næring vest for reservatet. Traktorveien er avmerket på vernekartet.  

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

  

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av fiskevann og inn- 

og utløpsbekker mot forsuring. 

e) Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier og løyper.  

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

g) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og villsvin utenfor traktorveier med annet 

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

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 h og e og § 7 b, c, d 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 forvaltningsmyndigheten etter denne 

forskrift.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 17. desember 2010 nr. 

1629 om vern av Prestehesten naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus. 

  



  



Vedlegg 26 

Forskrift om vern av Gjerimåsan naturreservat, Gjerdrum og Nannestad kommuner, 

Akershus  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sårbart myr- og barskogsområde. Videre er 

formålet med naturreservatet å bevare et område med særskilt naturvitenskapelig verdi som 

eksempel på denne type eldre og relativt urørte naturområder i lavlandet på Østlandet.  

Området utgjør et viktig leve- og yngleområde for fugl. Med sin størrelse og preg av 

urørthet i en region som ellers er betydelig påvirket gjennom lengre tid med aktivt skogbruk, har 

området særlig betydning for biologisk mangfold. Det representerer en av regionens største og 

intakte høymyrer og skogen består overveiende av eldre gran- og furuskog. Det er en målsetting å 

beholde verneverdiene i best mulig tilstand. Naturreservatet ansees som velegnet til å øke sin 

verneverdi gjennom fri utvikling. 

Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til idretts- og friluftslivsformål. 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Gjerdrum kommune: 73/1. Nannestad kommune: 

157/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1480 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Gjerdrum kommune, i Nannestad kommune, hos 

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

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

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

 

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveier i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet.  



f) Begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene 

angitt i verneformålet.  

g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.  

h) Utsetting av saltsteiner.  

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

j) Orienteringsløp og turorientering i perioden 16. juli-31. mars, forutsatt at det er 

gjennomført årlig kontakt på fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i ”Avtale om retningslinjer 

for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere” av 3.12.1989, samt at øvrige 

relevante punkter i avtalen følges. 

k) Terrengløp i perioden 16. juli-31. mars på eksisterende stier.  

l) Skirenn.  

m) Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

 

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

samt flyvning med drone.  

b) Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel samt ridning forbudt.  

 Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere ferdselen i hele 

  eller deler av naturreservatet.  

 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

i terrenget. 

c) Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende løypetrasé eller 

løypetraseer som er tillatt etter andre bestemmelser i forskriften.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

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

a) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

b) Oppsetting av nye gjerder i forbindelse med beiting.  

c) Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.  

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

e) Bruk av området til sykkelritt. 

f) Terrengløp i perioden 16. juli-31. mars utenfor sti dersom det ikke forringer verneverdiene 

angitt i verneformålet.   

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 e og h og § 7 a, b, c 

og d.  

 

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

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  



 

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

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

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

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

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

forskrift.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)   
 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. september 1981 nr. 

4778 om fredning for Gjerimåsan naturreservat, Gjerdrum og Nannestad kommuner, Akershus. 

 

  



  



Vedlegg 27 

 

Forskrift om vern av Raknerud og Gimmingsrud naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 forholdsvis stort, lite påvirket, variert og 

helhetlig ravinekompleks med stor topografisk variasjon. Det inneholder flere raviner og 

mellomliggende rygger med utløp i Øyeren. Raviner i leirområder under marin grense er en sårbar 

og truet naturtype. Det er gammel, rik edelløvskog og blandingsskoger med gran i området. 

Området har rik vegetasjon med varierende fuktighet og stedvis mye død ved av varierende 

nedbrytingsgrad. Området har særlig betydning for biologisk mangfold med forekomst av sjeldne 

og truede arter knyttet til død ved, marksjikt og åpen leire. Det er en målsetting å beholde 

verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Trøgstad kommune: 174/1, 174/20, 51/1.    

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 322 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Trøgstad kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

av masse, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 

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

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

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

e) Beiting er forbudt. 

f) Etablering av 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) Vedlikehold av veg til Gimmingsrud inntegnet på vernekartet i henhold til vegstandard på 

vernetidspunktet. 

e) Felling av enkelttrær som kan gjøre skade på veg til Gimmingsrud. 

f) Vedlikehold av landbruksveg inntegnet på vernekartet i henhold til vegstandard på 

vernetidspunktet. 

g) Rydding av vindfall som hindrer ferdsel på veger inntegnet på vernekartet. 

h) Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark. 



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

kraftanlegg.   

j) Vedlikehold av stier angitt på vernekartet i henhold til standard på vernetidspunktet. 

k) Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved som ikke påfører fjelloverflater skade og som 

er i samsvar med gjeldende lovverk.  

l) Fjerning av overhengende trær ved grensen til hyttebebyggelse ved Øyeren etter at 

forvaltningsmyndigheten er varslet. 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

spor i terrenget. 

b) Motorferdsel på veg til Gimmingsrud inntegnet på vernekartet 

c) Motorferdsel på landbruksveg inntegnet på vernekartet i forbindelse med 

jordbruksvirksomhet.  

d) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt riding på veger inntegnet på vernekartet.  

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

d) Hogst av trær som utgjør et alvorlig skyggeproblem for dyrket mark. 

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

f) Nødvendig fjerning av vegetasjon langs veger inntegnet på vernekartet. 

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

nevnt i § 6 annet ledd a. 

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

c, d, e og f.  

i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende  

energi- og kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger. 

 

§ 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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Forskrift om vern av Vestfjella naturreservat, Aremark og Halden kommuner, Østfold  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 reservatet er å bevare et større område med gammel skog på mager mark i 

indre Østfold med de naturlig forekommende naturtyper, arter og økologiske prosesser. Reservatet 

er referanseområde for denne naturtypen og er av særskilt naturvitenskaplig verdi. På grunn av lite 

påvirket skogmiljø har området et særpreget dyreliv med forekomster av sjeldne og sårbare arter. 

Området har særskilt betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde 

verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.   

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Aremark kommune: 46/7, 49/1, 54/5, 55/1, 59/1, 

61/1, 62/1, 62/2, 63/1. Halden kommune: 84/1, 85/1, 85/3 og 90/9.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 9689 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima– og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Aremark og Halden kommuner, hos Fylkesmannen 

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

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 

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, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller andre 

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

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

uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til 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) Utsetting av saltsteiner. 

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

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

til tilstand på vernetidspunktet.  

f) Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved som ikke påfører fjelloverflater skade og som 

er i samsvar med gjeldende lovverk. 

g) Vedlikehold av stier angitt på vernekartet i henhold til standard på vernetidspunktet. 

h) Uttak av ved til bruk i koie/hytte på gnr/bnr 62/2, 54/5 og 46/7 i en avstand på inntil 50 

meter fra bygningen. 

i) Beiting.  



j) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

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

 

§ 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 i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

c) Motorferdsel på eksisterende veier vist på vernekartet. 

d) Motorferdsel over 85/1 ved Krossnes i forbindelse med skogsdrift og utkjøring av felt elg 

og hjort på 85/3 etter at forvaltningsmyndigheten er varslet. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

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

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

nevnt i § 6 andre ledd a. 

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

naturskade. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 c og e og § 7 b, c, d 

og f. 

h) Uttak av vann fra Rødvann til gårdsdriften på eiendommen Virås. 

 

§ 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 22. desember 1978 nr. 10 

om fredning av Langmyra naturreservat, Halden kommune og forskrift 28. juni 1985 nr. 4228 og 

4229 om fredningsbestemmelser for Vestfjella naturreservat, Aremark og Halden kommuner, 

Østfold.  
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Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 gammel skog med sitt biologiske 

mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske 

prosesser. Knipetjennåsen har gammel barblandingsskog og forekomster av interessant lavflora. 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Krødsherad kommune: 186/1, 186/2. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6953 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Krødsherad kommune, hos Fylkesmannen i 

Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling 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) Utsetting av saltsteiner. 

f) Vedlikehold av eksisterende bygninger på Åsen. 

g) Vedlikehold av gapahuk inntegnet på vernekartet. 

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

i) Rydding og vedlikehold av eksisterende ferdselsårer inntegnet på vernekartet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  



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

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på eksisterende veger og 

stier 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 uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort på veger inntegnet på vernekartet. 

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) Gjenoppføring av bygninger som er blitt ødelagt ved brann eller naturskade. 

d) Rydding av vegetasjon rundt hytte på Åsen og hogst av ved til bruk på hytta. 

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

g) Rydding og merking av nye stier. 

h) Bruk av hest utenom eksisterende veier og traséer som nevnt i § 5 annet ledd b. 

i) Oppføring av gjerder i forbindelse med beiting. 

j) Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b. 

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

l) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til hytte i reservatet. 

 

§ 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 14. februar 2014 nr. 159 om vern 

av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Vedlegg 30 

 

Forskrift om vern av Juvsåsen naturreservat, Sigdal kommune, Buskerud  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 er å bevare et skogområde med svært stor økologisk variasjon og med mange 

ulike skogsamfunn representert. Området består av overveiende gammel naturskog rik på død ved 

og med tydelig preg av tidligere tiders skogbranner. Området har særskilt betydning for biologisk 

mangfold på grunn av stor forekomst av høyproduktiv, lavereliggende skog, mye gamle trær og 

død ved i ulike nedbrytingsstadier og mye løvtrær, særlig osp. Artsmangfoldet er svært høyt, særlig 

av karplanter og vedboende sopp, og det er registrert en rekke krevende og sjeldne arter. Det er en 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Sigdal kommune: 36/1, 81/1, 81/2, 81/12.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 2 655 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. 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 noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

båter, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til 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 saltstein.  

f) Vedlikehold av eksisterende bygninger.  

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

vernetidspunktet.  

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

i) Rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsårer inntegnet på 

vernekartet, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien, samt vedlikehold av skilt og 

merking.  

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

mindre kratt 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) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel, 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 uttransport av felt elg og hjort på traktorveier inntegnet på vernekartet.  

d) Nødvendig motorferdsel på traktorveier avmerket på vernekartet i forbindelse med 

skogsdrift.  

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

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

forvaltningsmyndigheten.  

e) Nymerking og oppsetting av skilt for stier og kulturminner.  

f) Rydding og vedlikehold av andre stier enn de som er tegnet inn på vernekartet.  

g) Gjenoppføring av bygninger som er blitt ødelagt ved brann eller naturskade.  

h) Rydding av vegetasjon rundt eksisterende hytte og hogst av ved til bruk på hytta.  

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

ikke omfattes av § 6 annet ledd b).  

j) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

k) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 e, f og g, og § 7 b, c, 

g, h 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. 

 

  



  



Vedlegg 31 

 

Forskrift om vern av Fosseteråsen naturreservat, Øvre Eiker kommune, Buskerud  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 variert skogområde med sitt biologiske 

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

spesielt ved at det har nesten utelukkende eldre og gammel skog, noe som er svært uvanlig i 

åslandskapet mellom Lågen og Eikeren. Særlig viktig er forekomstene av gammel natur-granskog 

rik på død ved. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Øvre Eiker kommune: 115/1, 115/2, 115/3.   

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

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Øvre Eiker kommune, hos Fylkesmannen i 

Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

båter, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til 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 anlegg og innretninger i henhold til standard på vernetidspunktet.  

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

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

småbusker i skuddfeltet. 

i) Vedlikehold av eksisterende traktorvei inntegnet på vernekartet i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  



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

b) Utenom eksisterende veger og stier 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 uttransport av felt elg og hjort på traktorvei inntegnet på vernekartet. 

d) Motorferdsel med båt i samsvar med gjeldende lovverk. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

e) Oppføring av gjerder i forbindelse med beiting. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med formål nevnt i § 4 e, f og i § 7 b, c og e.  

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

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b. 

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

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

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks.  



Vedlegg 32 

Forskrift om vern av Granslia naturreservat, Hof kommune, Vestfold  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 gammelskog, dominert av rik 

edelløvskog og rik blandingsskog i lavlandet med tilhørende biologisk mangfold i form av 

naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. Området har også 

innslag av rik sumpskog og den truede naturtypen varmekjær kildeløvskog. Det er flere sjeldne 

arter i området.  

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: 76/4, 79/1, 79/2.  

Naturreservatet dekker et areal på ca. 223 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Hof kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling 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) Beiting.  

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 eksisterende traktorveier og sti inntegnet på vernekartet, i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende traktorveier 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 vedlikehold av eksisterende traktorveier etter § 

4 f.  

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

spor i terrenget.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med traktor eller firehjuling på eksisterende 

traktorveier inntegnet på vernekartet.  

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

e) Uttransport av tømmer på traktorvei i nord, inntegnet på vernekartet.  

f) Oppkjøring av skiløype på traktorveier inntegnet på vernekartet.  

g) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

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

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

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  

c) Oppsetting av gjerder for beiting.  

d) Utsetting av saltsteiner.  

e) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

forvaltningsmyndigheten.  

g) Nødvendig oppgradering av traktorvei i nord, inntegnet på vernekartet, for uttransport av 

tømmer.  

h) Vegetasjonsrydding ved traktorvei for å opprettholde utsiktspunkt markert i vernekartet.  

i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 f og § 7 b, c, d, e, g og h. 

 

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

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

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

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltnings av natur-

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

 

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

forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 33 

Forskrift om vern av Askilsåsen naturreservat, Sande kommune, Vestfold  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 gammel barskog, med 

innslag av sumpskog og rik blandingsskog, med tilhørende biologisk mangfold i form av 

naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. 

Det er funn av mange sjeldne og trua arter i området, hvorav de fleste er knyttet til 

liggende død ved. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og 

eventuelt videreutvikle disse. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Sande kommune: 48/7, 35/3. 

Naturreservatet dekker et areal på ca. 874 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Sande kommune, hos Fylkesmannen i 

Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling 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) Beiting. 

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) Nødvendig rydding av eksisterende stier inntegnet på vernekartet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

c) Oppsetting av gjerder for beiting. 

d) Utsetting av saltsteiner. 

e) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

f) Merking av stier. 

g) Vegetasjonsrydding for å opprettholde utsiktspunkt markert i vernekartet. 

h) Midlertidig utsetting av mobil brakke til jaktbruk langs Åsdammen. 

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

forvaltningsmyndigheten. 

j) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 f og § 7 b, c, d, 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- og kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



Vedlegg 34 

Forskrift om vern av Ryggsåsen naturreservat, Re og Holmestrand kommuner, 

Vestfold  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og sammenhengende område med 

variert og intakt edelløvskog med de naturlig forekommende arter, naturtyper og økologiske 

prosesser. Området representerer en bestemt type natur i form av rik bøkeskog, innslag av rik 

sumpskog og mange av de øvrige edelløvskogtypene som opptrer i Vestfold. Det er en målsetting å 

beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Holmestrand kommune: 27/1, 28/1. Re 

kommune: 103/1, 103/2, 103/6, 105/1, 117/1.  

Naturreservatet dekker et areal på ca. 1422 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Holmestrand og Re kommuner, hos 

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

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling 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) Utsetting av saltsteiner til vilt. 

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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

f) Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger inntegnet på vernekartet, i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

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

vernetidspunktet. 

h) Merking av eksisterende stier og veier, i samme omfang som på vernetidspunktet. 

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

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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



I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende veier og stier 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 vedlikehold av eksisterende veier vist på 

vernekartet. 

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

terrenget. 

c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med traktor eller firehjuling på eksisterende 

veier inntegnet på vernekartet. 

d) Nødvendig motorferdsel på eksisterende skogsbilvei inntegnet på vernekartet, for drift 

av bakenforliggende skogareal. 

e) Oppkjøring av skiløyper på veier markert på vernekartet. 

f) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig rydding av vegetasjon til hinder for bruk av, eller til skade for, bygninger, 

anlegg og innretninger inntegnet på vernekartet. 

b) Nødvendig vegetasjonsrydding av stier inntegnet på vernekartet, som er under 

markert gjengroing. 

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

d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

e) Oppføring av gapahuk på område inntegnet på vernekartet. 

f) Nyrydding av en kort strekning for etablering av skiløype, i forlengelse av traktorveien fra 

nord markert i vernekartet. 

g) Gjenoppføring av tidligere etablerte utsiktstårn og branntårn. 

h) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

i) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til hytte på gnr/bnr. 27/1, 

inntegnet på vernekartet. 

j) Nødvendig oppgradering av skogsbilvei inntegnet på vernekartet.  

k) Nødvendig vegetasjonsrydding for å opprettholde utsiktspunkt markert i vernekartet.  

l) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 c, f og g samt § 7 d, e, f, 

g, h 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. 

 

 

 

 

 

  



  



Vedlegg 35 

Forskrift om vern av Lunde naturreservat, Larvik kommune, Vestfold  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 særlig variert gammelskogsområde i lavlandet 

med tilhørende biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets 

naturlige økologiske prosesser.  

Området består bl.a. av et sjeldent stort og velutviklet sumpskogsområde, rik edelløvskog 

og rik blandingsskog. Området har også sjelden stor tetthet av død ved, spesielt av gran. Det er 

flere sjeldne og trua naturtyper og arter i området. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i 

best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse. Dette gjelder også sumpskogens hydrologiske 

forhold.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)   
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Larvik kommune: 2025/1, 2025/3, 2025/7.  

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

kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Larvik kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling 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) Beiting utenfor sumpskog avgrenset på vernekartet.  

c) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.  

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i området utenfor sumpskog 

avgrenset på vernekartet.  

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

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

vernetidspunktet.  

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

kraftanlegg.   

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

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

b) Utenom eksisterende traktorvei 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 vedlikehold av eksisterende traktorvei inntegnet 

på vernekartet.  

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

spor i terrenget.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med traktor eller firehjuling på eksisterende 

traktorvei inntegnet på vernekartet.  

d) Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei, inntegnet på vernekartet, for drift av 

bakenforliggende landbruksareal.  

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

f) 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.  

g) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

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

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

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  

c) Oppsetting av gjerder for beiting.  

d) Utsetting av saltsteiner.  

e) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

forvaltningsmyndigheten.  

g) Nødvendig oppgradering av eksisterende traktorvei for forsvarlig drift av bakenforliggende 

landbruksareal.  

h) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 h.  

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

fornyelse av eksisterende kraftlinje.  

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

 

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

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

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

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

naturmangfoldloven § 47.  

 



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

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

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

forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)   
Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 36 

 

Forskrift om vern av Bratterudskogen naturreservat, Tinn kommune, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 særlig betydning for 

biologisk mangfold på grunn av forekomst av eldre lavlandsbarskog med mye boreal løvskog og 

dels edelløvtrær. 

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av rik lågurtbarskog 

som lågurt-furuskog og lågurt-grankalkskog, samt forekomst av barlind på sin innergrense i 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Tinn kommune: 140/1 og 140/2.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5729 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. 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 ikke tillatt. 

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

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

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

kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller 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 regelverk. 

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av to bygninger på Søndre Bratterudseter og en bygning på Nordre 

Bratterudseter. 

f) Vedlikehold av skogsbilveg, traktorveger og traktorsleper avmerka på vernekartet i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

h) Utsetting av saltsteiner. 

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

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

k) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 



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

kraftanlegg.   

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

line-tverrsnittet når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 

verneområdet. 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt storvilt 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. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten 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 nevnt i § 6 annet ledd b.  

c) Hogst av etablerte plantefelt.  

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

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

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

brann. 

g) Skjøtsel og vegetasjonsrydding av gamle setervoller. 

h) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytte i 

Sandvika.  

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

kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftlinjer.  

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

k) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 e, f, h og k og § 7 a, c, f, g, l og 

m. 

l) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

 

 



§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

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

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks.  

  



  



Vedlegg 37 

 

Forskrift om vern av Minnesjø naturreservat, Nome kommune, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 særlig betydning for 

biologisk mangfold på grunn av forekomst av rike blandingsskoger, sumpskog med mye død ved 

og gammel fattig edelløvskog. 

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av sjeldne naturtyper 

som lågurt-eikeskog, lågurt-furuskog og lågurt-grankalkskog og mange sjeldne og trua arter av 

sopp og lav knyttet til død ved av gran, osp og eik. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i 

best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nome kommune: 104/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 2294 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nome kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utslipp 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) 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. 

 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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



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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d) Bruk av påhengsmotor på båt. 

e) Preparering av skiløype med snøskuter fra dammen i Lille Minnesjø og nordover på isen til 

Store Minnesjø. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten 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 og fisk. 

f) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

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

h) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

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

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

  



Vedlegg 38 

 

Forskrift om vern av Eikelifjellet naturreservat, Skien og Nome kommuner, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 særlig betydning for 

biologisk mangfold på grunn av mye død ved og stor variasjon i treslags- og 

vegetasjonssammensetning, fra gammel barskog til boreal løvskog, lågurteikeskog og edelløvskog.  

             Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av mange trua arter 

av vedboende sopp og for øvrig en rekke sjeldne og trua arter av karplanter, moser og lav. Det er en 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Skien kommune: 266/7, 268/10, 268/37, 272/2 

og 272/3. Nome kommune: 58/6.     

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1567 daa. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Skien og Nome kommuner, hos Fylkesmannen i 

Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet.  Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller 

kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utslipp 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 traktorvei inntegna på vernekartet i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 

f) Merking, rydding og vedlikehold av stier inntegna på vernekartet.  

g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

h) Utsetting av saltsteiner. 

i) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 

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. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b. Utenom eksisterende vei er bruk av hest og kjerre samt ridning forbudt. 

c. Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndighetenkan 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) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 e og h og § 7 a, c, e, g og h.  

g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

h) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldlovens § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

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.  

  

 

 

  



Vedlegg 39 

 

Forskrift om vern av Burmannsfjellet naturreservat, Skien kommune, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 særlig betydning for 

biologisk mangfold på grunn av forekomst av gammel lågurtskog med innslag av osp og 

edelløvtrær og med mye død ved. 

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av mange sjeldne og 

trua arter av sopp og lav knyttet til død ved av osp og gran og til grov eik. Det er en målsetting å 

beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Skien kommune: 272/2 og 272/4.      

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1043 daa. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Skien kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet.  Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller 

kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utslipp 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) Merking, rydding og vedlikehold av sti inntegna på vernekartet.  

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.  

g) Utsetting av saltsteiner. 

h) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 

i) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)   
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  



b) Bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

c) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt storvilt 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) 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) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 g og § 7 a, c, e, g og h. 

g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

h) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12.  (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks.  

  



Vedlegg 40 

Forskrift om vern av Trolldalsfjellet naturreservat, Skien kommune, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 særlig betydning for 

biologisk mangfold på grunn av forekomst av boreal løvblandingsskog (ospeskog) og edelløvskog.   

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av en rekke sjeldne og trua 

arter av vedboende sopp knyttet til død ved av osp og gran, og forekomst av barlind. Det er en 

målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Skien kommune: 272/1 og 272/4.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 454 daa. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Skien kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet.  Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller 

kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utslipp 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) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

f) Utsetting av saltsteiner. 

g) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 

h) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 

 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)   
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt. 



c) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt storvilt 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) 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) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, c, e, g og h.  

g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

h) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldlovens § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

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.  

  



 

Vedlegg 41 

 

Forskrift om endring av forskrift om verneplan for skog. Vedlegg 3. Skrim og Sauheradfjella 

naturreservat, Kongsberg, Notodden, Sauherad og Skien kommuner, Buskerud og Telemark 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 77. Fremmet av Klima- 

og miljødepartementet.  

 

      I 

 

I forskrift 19. desember 2008 nr. 1448 om verneplan for skog. Vedlegg 3. Skrim og Sauheradfjella 

naturreservat,  Kongsberg, Notodden, Sauherad og Skien kommuner, Buskerud og Telemark gjøres 

følgende endringer:  

 

§ 1. skal lyde:  

 

§ 1 Avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:  

Kongsberg kommune: 40/6, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/10, 43/1, 46/1, 46/3, 46/ 4, 46/5, 47/2, 

47/3, 47/4, 48/1, 48/5, 48/6, 52/1, 52/2, 53/19, 54/1, 54/2, 57/3, 57/6, 58/12, 58/13, 58/14, 60/2, 

64/1, 64/6, 65/1, 65/3, 66/3, 67/2,3, 88/1, 89/12, 90/1,2, 90/3, 90/4, 90/20, 93/1, 93/3, 94/4, 95/1, 

97/1, 98/5, 98/6, 98/7, 98/11, 102/7, 103/2, 103/56, 116/1 og sameiet bestående av gnr./bnr. 48/3, 

51/1, 52/1 og 52/2.  

Notodden kommune: 45/3 og 45/6.  

Sauherad kommune: 12/4, 13/1, 15/1, 15/2, 15/124, 18/1, 18/2, 24/1, 24/22, 24/27, 24/33, 27/1, 

27/5, 27/11, 27/12, 27/24, 27/28, 32/1, 32/3, 33/1 og 33/2.  

Skien kommune: 23/1. 

Naturreservatet består av tre delområder, Skrim-Sauheradfjella, Sveinsbufjell og Våtkleiv 

vest, og dekker et totalareal på ca. 123 769 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Kongsberg, Notodden, Sauherad og Skien kommuner, hos 

Fylkesmannen i Buskerud og Fylkesmannen i Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og 

miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 

 

 

      II 

 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

  



  



Vedlegg 42 

 

Forskrift om vern av Omnflug naturreservat, Notodden kommune, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 særlig betydning for 

biologisk mangfold i form av et relativt urørt storområde som fanger opp en gradient fra sørboreale 

sørberg og opp til øvre fjellskogsbelte, med mye gammel skog og død ved. 

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av grovvokst og 

stedvis gammel furu-, gran- og ospeskog med innslag av rik edelløvskog (alm-hasselskog), mange 

sjeldne og trua arter av vedboende sopp knyttet til læger av furu, gran og osp og en stedvis rik 

karplanteflora. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Notodden kommune: 124/1, 128/2, 129/1, 129/2 

og 8, 129/4, 129/7, 132/1, 132/2, 132/4, 132/6, 132/12 og 132/13.  

       Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 13 207 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Notodden kommune, hos Fylkesmannen i 

Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet.  Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller 

kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utslipp 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, anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet, herunder følgende:  

 Hytte på Lauvodden, gnr./bnr. 132/1, 2, 4, 6 og 12 

 Båthus på østsida av Nordstulvatnet, gnr./bnr. 132/1, 2, 4, 6 og 12 

 Tre bygninger på Bergstul, nord for Store Harvedalsvatnet, gnr./bnr. 132/13. 

 Hytte og uthus på Pusup, gnr./bnr. 129/4. 



f) Vedlikehold av traktorveger inntegnet på vernekartet i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet, på følgende eiendommer:   

 Gnr./bnr. 129/2 og 8   

 Gnr/bnr 132/1 og 132/12 

 Gnr/bnr 129/1 

g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

h) Utsetting av saltsteiner. 

i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall, og kapping av vindfall 

som stenger. 

j) Vedlikehold og merking av eksisterende DNT-løype fra parkeringsplassen på Storeble-

vegen til Grotbua, og gamal stulsveg fra Bergelia til Nordstul, begge avmerka på 

vernekartet. 

k) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 

l) Videreføring av båtplasser og båtopplag som er i bruk på vernetidspunktet på følgende 

gnr/bnr: 129/4, 132/1, 132/2, 132/4, 132/6, 132/12. 

m) Vegetasjonsrydding og skjøtsel for å holde opprinnelige setervoller åpne og hindre 

gjengroing på følgende gnr./bnr: 129/4. 

n) Rydding av en sone rundt følgende eksisterende bygninger etter nærmere vilkår fastsatt av 

forvaltningsmyndigheten: 

 Hytte på Lauvodden, gnr./bnr. 132/1, 2, 4, 6 og 12. 

 Båthus på østsida av Nordstulvatnet,  gnr./bnr. 132/1, 2, 4, 6 og 12. 

 Tre bygninger på Bergstul, nord for Store Harvedalsvatnet, gnr./bnr. 132/13. 

 Hytte og uthus på Pusup, gnr./bnr. 129/4. 

o) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Utenom oppmerkede veier og stier vist på vernekartet er bruk av sykkel, hest og kjerre 

samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Merking og vedlikehold av eksisterende stier, løyper, klopper, bruer og gamle 

ferdselsveger.  

b) Nødvendig uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i 

§ 6 annet ledd b. 

c) Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr med snøskuter etter fastlagt trase inntegna 

på vernekartet, til eksisterende hytter i verneområdet og til hyttefelt utenfor verneområdet 

på eiendom gnr./bnr. 132/1.  

d) Hogst av etablerte plantefelt.  

e) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

f) Gjenoppbygging av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade, innenfor 

opprinnelig størrelse. 



g) Bygging av bruer og klopper og uttak av virke til dette formålet. 

h) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

i) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

j) Uttak av ved der dette ikke kan kombineres med ryddesoner på hytter og setervoller jf. § 4 

m og n, i samsvar med godkjent forvaltningsplan.  

k) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder gjennomføring av kalking i 

samsvar med godkjent plan.   

l) Tiltak for å avverge skader på eksisterende bygninger og installasjoner. 

m) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, f, h og m og § 7 d, f, h, i, 

j, k og l. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

  



  



Vedlegg 43 

 

Forskrift om vern av Trillingtjennane naturreservat, Drangedal kommune, 

Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 særlig betydning for 

biologisk mangfold på grunn av forekomst av lite påvirka blandingsskog med gammel eik og 

mye død ved. 

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av lindeskog og 

mange sjeldne og trua arter av sopp knyttet til død ved. Det er en målsetting å beholde 

vemeverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Drangedal kommune: 15/6, 15/19, 15/31. 

             Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 795 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. 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 eller 

kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller 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 regelverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk. 

d)  Bei t ing.  

e) Vedlikehold av eksisterende traktorveg vist på vemekartet 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. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 



a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende stier og veger 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) Nødvendig kjøring med traktor på eksisterende traktorveg vist på vernekartet, i forbindelse 

med skogbruk og jakt. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 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 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. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og g, og § 7 a, c, e, f og h. 

h. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider 

mot vemevedtakets 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. Samtidig oppheves forskrift 2. september 2005 nr. 996 

om Verneplan for skog, vedlegg 25, Trillingtjennane naturreservat, Drangedal kommune, Telemark. 

  

  



Vedlegg 44 

 

Forskrift om vern av Brårfjell naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 11. desember 2015 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremma av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å taka vare på eit skogområde som har særleg verdi for 

biologisk mangfald grunna førekomst av rik edellauvskog og ein rik flora. 

Området har særskilt naturvitskapleg verdi grunna førekomst av sjeldsynte skogtypar som 

alm-lindeskog og lågurtskog og mange sjeldsynte og truga arter av karplanter, mose, sopp og lav. 

Det er ei målsetjing å halde på verneverdiane i best mogleg tilstand, og eventuelt vidareutvikle dei. 

 

§ 2 (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar delar av følgjande gnr./bnr.: Fyresdal kommune: 62/4. 

Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 584 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart dagsett Klima- og miljødepartementet desember 2015. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Fyresdal kommune, hos Fylkesmannen i 

Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima – og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernereglar)  

I naturreservatet må ingen gjere noko som forringar 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  

uroing. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, 

bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 

masse, utføring av kloakk eller 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 eksisterande traktorveg teikna inn på vernekartet, i samsvar med tilstand 

på vernetidspunktet.   

f) Brenning av bål med tørrkvist eller ved ein har med seg, i samsvar med gjeldande lovverk.  

g) Oppsetjing av mellombelse, mobile jakttårn til jakt etter storvilt. 

h) Forsiktig rydding av småbuskar og kvist på postar i samband med jakt etter storvilt. 

i) Utsetting av saltsteinar. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

All ferdsel skal skje varsamt og taka omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.  

I naturreservatet gjeld fylgjande reglar om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  



b) Utenom eksisterende stier og veger er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning 

forbudt. 

 

§ 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 forvaltingsoppgåver som er bestemt 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 vera skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg 

oppsyn for verneområdet før kjøringa vert gjort.  

b) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy. 

d) Naudsynt transport med snøskuter for gnr./bnr. 60/1 og 60/3 i etablert snøskutertrasé etter 

traktorveg og gamal ferdselsveg. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje dispensasjon til: 

a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar som nemnde i § 3 d. 

b) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.  

c) Tiltak i samband med forvalting av vilt. 

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 

nemnt i § 6 andre ledd b. 

g) Gjerding og vedlikehald av gjerde. 

h) Naudsynt motorferdsel i samband med øvingsverksemd for formål nemnde i § 6 første 

ledd.  

i) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnde i § 4 e og i, og § 7 b, c, d, e, g og 

j. 

j) Naudsynt transport for gnr./bnr. 60/1 og 60/3 på barmark i etablert trase etter traktorveg og 

gamal ferdselsveg. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan gjera unntak frå forskrifta dersom det ikkje strid mot føremålet 

med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til tryggleik eller 

til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfaldlova § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk 

tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet, 

jf. naturmangfaldlova § 47. 

 

§ 10. (forvaltingsplan)  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærmare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsstyresmakt)  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vera forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12. (iverksetjing)  

Denne forskrifta tek til å gjelda straks. 

 

  



Vedlegg 45 

Forskrift om vern av Ljosådalen naturreservat, Valle kommune, Aust-Agder  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 11. desember 2015 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremma av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

§ 1. (føremål)  

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit stort og vel avgrensa skog- og heiområde 

som lokalt  inneheld høy tetthet av gammal furu og å sikre eit særs viktig kalvingsområde for 

villrein i Setesdal Vesthei. Naturreservatet inneheld nesten alle skogtypar som representerer indre 

delar av Aust-Agder  og gammal ospeskog og gamle, grove furutrer som er særs viktige for å ta 

vare på artsmangfaldet knytt til naturreservatet. Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i best 

mogleg tilstand, og eventuelt vutvikle dei vidare. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet omfattar følgjande gnr/bnr: Valle kommune: 21/7, 21/8, 26/1, 26/2, 26/3, 

26/4, 27/1, 27/2, 27/5, 27/11. 

Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 37 903 dekar. Grensene for reservatet går fram 

av kart dagsett Klima- og miljødepartementet desember 2015. Dei nøyaktige grensene for 

reservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.  

Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Valle kommune, hos Fylkesmannen i Aust-

Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernereglar)  

I naturreservatet må ingen gjere noko som forringar 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 (inkludert lav) eller delar av desse frå reservatet. Planting 

eller såing av tre og annan vegetasjon i utmark er forbode. 

b) Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, unødig uroing og 

øydelegging. Utsetjing av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet eller endre dei naturgjevne 

produksjonstilhøva for villreinen, gjera villreinen sitt livsmiljø ringare eller hindre 

villreinen sin bruk av området. Dette gjeld til dømes: Oppføring av bygningar, anlegg, 

gjerde eller andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av campingvogner, 

brakker eller liknande, opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar eller 

kloakkrør, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling 

eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert forureining, tømming av 

avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plante- eller skadedyrmiddel. Forsøpling 

er forbode. Opplistinga er ikkje uttømmande. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbode. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.  

d) Beiting.  

e) Utsetting av saltstein. 

f) Bålbrenning med tørrkvist, tørre greiner eller ved som er tatt med, i samsvar med gjeldande 

lovverk. 

g) Hogging av ved av lauvtre til eige bruk på støyl merka av på vernekartet. 

h) Rydding og vedlikehald av slåttemark rundt husmannsplassen Oddeskar. 

i) Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande vegar, stigar, løyper, bruer, skilt og 

liknande som er merka av på vernekartet, i samsvar med tilstanden på vernetidspunktet. 



j) Vedlikehald av bygningar og andre innretningar i samsvar med tilstanden på 

vernetidspunktet.  

k) Naudsynt tynning av vegetasjon fem meter ut frå vegskulder langs vegen inn Ljosådalen. 

l) Drift og vedlikehald, samt istandsetting ved akutt utfall av eksisterande energi- og 

kraftanlegg.  

m) Oppgradering og fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auke av 

linetverrsnitt når dette ikkje føreset  vesentlige fysiske endringar i forhold 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) Motorisert ferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  

b) Utanfor eksisterande vegar og stiar er bruk av sykkel, hest og kjerre samt riding forbode.  

c) All ferdsle skal ta særlig omsyn til villreinen. I kalvingstida er ferdsle forbode i tidsrommet 

f.o.m. 25. april t.o.m. 31. mai. 

d) Lågtflyging under 300 meter er forbode f.o.m. 25 april t.o.m. 31. mai av omsyn til 

villreinen og kalving. 

 

§ 6. (generelle unntak frå ferdselsreglane)   

Reglane om ferdsel i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd 

og tiltak i samband med politi-, brannvern-, rednings-, ambulanse- og oppsynsverksemd, og 

gjennomføring av skjøtsels- eller forvaltingsoppgåver som er fastsett av forvaltingsstyresmakta. 

Unntaket omfattar ikkje øvingsverksemd. 

Reglane om ferdsel i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Motorferdsel som er naudsynt for å transportere ut sjukt og skadd bufe. Køyretøyet som 

nyttast må vere skånsamt mot markoverflata. Det skal bli gjeve melding til ansvarleg 

oppsyn for verneområdet i forkant av køyringa. 

b) Naudsynt transport ut av felt elg og hjort med kløvhest eller lett beltekøyretøy som ikkje 

set varige spor i terrenget, samt slik transport med annan type lett køyretøy etter veg som er 

merka av på vernekartet. 

c) Naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall på eksisterande energi- og kraftanlegg. 

Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast melding til 

forvaltningsstyresmakta.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd c) er ikkje til hinder for: 

a) Ferdsle som følgjer veg og merka løype. 

b) Naudsynt ferdsle for grunneigar for tilsyn med eigedomen sin. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til:  

a) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk, medrekna kalking av fiskevatn.  

b) Oppbygging på ny av bygningar som er gått tapt ved brann eller naturskade, med 

utsjånad som opphaveleg og til opphaveleg bruk.   

c) Avgrensa bruk av reservatet i samband med aktivitetar nemnde i § 3 d.  

d) Oppsetting av gjerde i samband med beiting. 

e) Restaurering av eksisterande støylar (merka av på vernekartet). 

f) Utvidelse av eksisterande støylar (merka av på vernekartet) til eit totalareal på 50 m2 

BRA og med tradisjonell utforming.  

g) Gjenoppbygging av gammal støyl (merka av på vernekartet) slik at denne vert mest 

mogeleg identisk med den tidlegare når det gjeld utsjånad, med maksimal storleik 30 

m2 BRA.  

h) Naudsynt motorferdsle i samband med transport av ved, materialar og utstyr til 

eksisterande støylar, i løyper merka av på vernekartet.  

i) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

j) Naudsynt motorferdsle i samband med drift og vedlikehald av eksisterande energi- og 

kraftanlegg, og oppgradering og fornying av kraftlinjer.  



k) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

l) Naudsynt motorferdsle i samband med aktivitetar nemnde i § 4 e, h, i og j og § 7 a, b, 

d, e, f, g og k. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strid mot 

føremålet med vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 

tryggleik eller  til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfaldlova § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk 

tiltak for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet jf. 

naturmangfaldlova § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærmare retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærmare retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsstyresmakt)  
Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskrifta trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 45 B 

Forskrift om endring av forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane 

landskapsvernområde, Bykle, Valle og Bygland kommunar, Aust-Agder, Åseral, 

Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal kommunar, Vest-Agder og Forsand kommune, Rogaland 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 11. desember 2015 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 34 jf. § 36 og § 77. Fremja av Klima- og 

miljødepartementet.  
     I 

            

I forskrift  28. april 2000 nr. 409 om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane 

landskapsvernområde, Bykle, Valle og Bygland kommunar, Aust-Agder, Åseral, Hægebostad, 

Kvinesdal og Sirdal kommunar, Vest-Agder og Forsand kommune, Rogaland, skal følgjande 

endringar gjerast:  

 

Punkt II skal lyde:  

 

II. Avgrensing 

Det verna området omfattar heile eller delar av følgjande gnr./bnr.:  

Bykle: 1/1,2,3,4,6,7,8,10, 2/1,2,4,8, 4/2,3,5,8, 5/1, 6/1,4,5,7,8,10,14, 7/1,2, 8/1,2, 9/1,4,5, 

10/1,2,3,4, 11/1,2,4, 12/1,2, 22/1. 

Valle: 21/1,5,7,8,11, 26/1,2,3,7, 27/1,2,5,11, 47/3, 48/3,4,5,6,13,16, 50/1,3,5,6,7,8,9,10,17,18, 

51/1,3,4,6, 55/2, 60/1,2,3,4,5,6,30,35, 61/1, 62/1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,28, 63/1,3,5,6,7,8,10,19,20, 

64/1,2,5,7, 68/1,2,5,6,7,8,12,18,33,35,36,37,38,39,40,43,54,61,65,66,67,90, 70/1,2,3,4,5,6,9,20,54, 

71/1,2,3,9. 

Bygland: 2/1,2,3,4,5,7,12,14,16,17,20,21,24,26,27,28,29,30,31,32,33,36, 3/1,2,3,4,5,9,10,11,12,13, 

4/1,2,3,4,5,6,12,13,18,22,23,24,25,26,27, 5/1,2,9,12,18, 6/1, 9/15. 

Åseral: 1,2,3,4,6,7,10,11,12,13,26, 2/1,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,18,19,22,23,24,52,59, 5/1,2,5, 

6/1,3,4,6,11,13,14,15,16,17, 7/1,3,4,5,6,7,8,11,13,15,16,65, 8/1,2,7. 

Hægebostad: 101/4,7,9, 102/1,2,3,4,5,6,8, 106/1,3,4. 

Kvinesdal: 191/1,2,4,5,6,7, 221/1,2. 

Sirdal: 1/1,2,3,4,6,7,8,10,17,18,19,20,21,23,25, 2/2,3,4,5,6,7,8, 

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 

38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, 

63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,85, 3/2,4,5,6,11, 4/1,2,4,5, 5/1,3,5, 

9/1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,22,91, 10/1,2,3,4,6,9,11,12,13,28,29. 

Forsand: 23/1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,44, 24/1,2,3,4,5,6,8,9.  

Landskapsvernområdet dekker eit areal på ca. 2323.3 km².  

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:30 000, datert 

Miljøverndepartementet desember 2008, med endringar vist på kart «Del av Setesdal Vesthei 

Ryfylkeheiane landskapsvernområde», datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. Kart 

og verneforskrift blir oppbevarte i dei berørte kommunane, hjå fylkesmennene i Aust-Agder, Vest-

Agder og Rogaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

Dei nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal merkast opp i marka etter nærare 

tilvising frå forvaltingsstyresmakta. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Innafor landskapsvernområdet er det særskilde kalvingssoner og trekksoner for villrein 

med ferdslereguleringar. Grensene for desse sonene er tekna inn på kartet. Miljødirektoratet kan 

ved forskrift oppheve ferdslereguleringane eller endre grensene for desse sonene. 

 

 

      II 

 

Denne forskrifta tek til å gjelde straks.   

  



  



Vedlegg 46 

Forskrift om vern av Rislåknuten naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder  

  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sjeldent stor og velutformet konsentrasjon av 

rik edelløvskog med kjerneverdier knyttet til vestvendte rasmarker med alm-lindeskog. Området 

har som et regionalt kjerneområde for velutviklet lindeskog særskilt betydning for sjeldne og trua 

arter knyttet til skogtypen. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og 

eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Birkenes kommune: 64/1, 64/4, 64/8, 64/21, 

64/11. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1388 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Birkenes kommune, hos Fylkesmannen i Aust-

Agder, i Miljødirektoratet og i Klima-og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling 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. 

e) Bålbrenning er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.   

d) Beiting.  

e) Utsetting av saltsteiner. 

f) Bålbrenning med tørkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 

g) Begrenset rydding av vegetasjon for opprettholdelse av sti til Knutetjønn markert på 

vernekartet. 

h) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg.   

i) 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) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

c) Utenom eksisterende stier og veger er bruk av sykkel forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. 

Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding 

til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og    

kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 
b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

c) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 

d) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- 

og kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.  

f) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e 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. 

 

  



Vedlegg 47 

Forskrift om vern av Langebergsheia og Mannfallknuten naturreservat, Birkenes og Froland 

kommuner, Aust-Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 naturmessig variert område med flere regionalt 

viktige skogtyper. Området innholder gammel eikeblandingsskog med høyt innslag av gamle 

eiketrær, gammel furuskog og større forekomster av barlind og osp.  Det er en målsetting å beholde 

verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Birkenes kommune: 132/1,132/2. Froland 

kommune: 82/22. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3307 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Birkenes og Froland kommuner, hos 

Fylkesmannen i Aust-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 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) Utsetting av saltstein. 

f) Brenning av bål med tørrkvist eller ved en bærer med seg inn i reservatet, i samsvar med 

gjeldende lovverk. 

g) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg.   

h) 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) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende veier og stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og    

kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

c) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

d) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- 

og kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger. 

f) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e 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. 

 



Vedlegg 48 

Forskrift om vern av Eikåsen naturreservat, Tvedestrand kommune, Aust-Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 rik og variert løv- og 

blandningsskog. Naturreservatet inneholder både lågurteikeskog, gammel eikeblandingsskog og 

boreonemoral blandingsskog.  Området har særskilt betydning for biologisk mangfold, særskilt i 

form av flere krevende gammelskogsarter tilknyttet eik og osp. Det er en målsetting å beholde 

verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Tvedestrand kommune: 91/19, 91/6 og 91/3. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 309 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Tvedestrand kommune, hos Fylkesmannen i Aust-

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 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. 

e) Bålbrenning er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

d) Beiting.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel)   
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende veier og stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 



oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 7 b, c og d. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vedlegg 49 

Forskrift om vern av Urdvatn og Kallingshei naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 11. desember 2015 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvalting av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremma av Klima- og 

miljødepartementet.  

 

§ 1. (føremål)  
Føremålet med naturreservatet er å take vare på eit godt avgrensa, stort, samanhengande og 

topografisk variert barskogområde med naturskogspreg som er representativt for regionen. 

Området har eldre bestand av gran og furu med innslag av særleg rik lauv- og blandingsskog og 

flekkar med edellauvskog som har særleg verdi for biologisk mangfald. Det er en målsetting å 

beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)   
Naturreservatet gjeld følgjande gnr./bnr.: Åmli kommune: 24/1, 24/2, 24/3, 24/5, 24/7, 

24/8, 26/1, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 42/15, 62/5 og 62/6.  

Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 25 867 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.  

Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Åmli kommune, hos Fylkesmannen i Aust-

Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernereglar)   
I naturreservatet må ingen gjere noko som skader verneverdiane som er nemnde i føremålet 

med vernet.   

I naturreservatet gjeld følgjande verneføresegner:  

a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller delar av desse frå naturreservatet. 
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.  

b) Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode.  

c) Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerder, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, 

bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling 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 uttømmande.  

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) Utsetting av saltstein. 

f) Vedlikehald av eksisterande vegar og andre anlegg, medrekna enkle traktorslep, i høve til 

tilstand på vernetidspunktet.  

g) Brenning av bål med tørrkvist eller ved ein ber med seg inn i reservatet, i samsvar med 
gjeldande lovverk. 

h) Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar, løyper, bruer, skilt og liknande. 

i) Vedlikehald og istandsetting av bygningar på Mjåvasstøyl innafor ramma av opphavlig 
størrelse og form. 

j) Rydding og vedlikehald av setervollar kring bygningar på Mjåvasstøyl, etter nærare vilkår 

fastsett av forvaltningsstyremakta. 



k) Naudsynt vedhogst i samband med seterdrift på avgrensa område kring Mjåvasstøyl, etter 

nærare vilkår fastsett av forvaltningsstyremakta. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)   
All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjeld følgjande føresegner om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b) Utenom eksisterande vegar og stiar er bruk av sykkel, hest og kjerre, samt riding forbode.  

 

§ 6. (generelle unntak frå ferdselsreglane)   
Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsmyndigheiten. 

Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd.  

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:  

a) Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av syke og skadde bufe. Køyretøy som 

nyttast skal vere skånsomt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg 

oppsyn for verneområdet i forkant av køyring.  

b) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsføresegner)   
Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje dispensasjon til:  

a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnde i § 3 d.  

b) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.  

c) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk.  

d) Oppsetting av gjerde i samband med beiting. 

e) Naudsynt motorferdsel til eksisterande fritidsbustad ved Kallingsheim med snøskuter på 

vinterføre langs trasé vist på vernekart, eller på barmark langs samme trasé dersom det ikke 

medfører risiko for skade på verneverdier, for transport av ved, materialer og utstyr. 

f) Naudsynt motorferdsel til eksisterande bu ved Hovatn med snøskuter på vinterføre langs 

trasé vist på vernekartet for transport av ved, materialar og utstyr. 

g) Rydding av snøskutertrasé vist på vernekart. 

h) Naudsynt motorferdsel i samband med oppsetting og vedlikehald av gjerde. 

i) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnde i § 4 e, f, i og j og § 7 b og c. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsføresegner)  
Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir imot føremålet med 

vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til tryggleik 

eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det nødvendig, jf. naturmangfaldlova § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)   
Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfaldlova § 47.  

 

§ 10. (forvaltingsplan)   
Det skal utarbeidast forvaltingsplan med nærmare retningslinjer for forvalting av naturreservatet. 

Forvaltingsplanen kan innehalde nærmare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsstyresmakt)   
Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta.  

 

§ 12. (ikraftsetting)   
Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig vert forskrift 21. desember 2007 nr. 1633 om 

verneplan for skog. Vedlegg 4. Urdvatn naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder, oppheva.  



Vedlegg 50 

Forskrift om vern av Berlifjell naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)§ 34, jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og velarrondert, lavereliggende 

gammelskogsområde i boreonemoral sone med stor variasjon i skogtyper. 

Naturreservatet inneholder truet og sjelden edelløvskog med eik, rik boreal løvskog og rik 

barskog. Området har særskilt betydning for biologisk mangfold i form av mange store, gamle 

eiketrær, mye død ved av ulik kvalitet og forekomster av en rekke trua arter knyttet til både bar- og 

løvskog. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 29/10, 29/12, 29/24 og 29/42 i Åmli kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1186 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Åmli kommune, hos Fylkesmannen i Aust-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 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. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Beiting. 

c) Utsetting av saltstein. 

d) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

g) Vedlikehold av eksisterende traktorveier inntegnet på vernekartet i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 



b) Utenom eksisterende veier og stier 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) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

d) Forsiktig rydding av vegetasjon i avmerka traseer for skuddfelt ved Tverdalen. 

e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 c og g og § 7 b og c. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet i 

henhold til naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

  



Vedlegg 51 

Forskrift om vern av Eikelidalen naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sjeldent velutformet konsentrasjon av gammel 

fattig eikeskog med kjerneverdier knyttet til hule trær, død ved og godt med grove læger. Området 

har som et regionalt kjerneområde særskilt betydning for sjeldne og trua arter knyttet til skogtypen.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Åmli kommune: 61/6 og 70/8. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1950 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Åmli kommune, hos Fylkesmannen i Aust-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 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) Utsetting av saltstein. 

f) Brenning av bål med tørrkvist eller ved man bærer med seg inn i reservatet, i samsvar 

med gjeldende lovverk. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)   
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende veier og stier er 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 i forbindelse med oppsetting og vedlikehold av gjerder knyttet 

opp mot utmarksbeite.    

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

c) Oppføring av gjerder i forbindelse med beiting. 

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e 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. 

 

  



Vedlegg 52 

Forskrift om vern av Stuvåna naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 lavereliggende, eldre, produktiv 

barskog med grove dimensjoner av furu og gran på middels- og høy bonitet.  Det er en målsetting å 

beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Åmli kommune: 61/6. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 490 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Åmli kommune, hos Fylkesmannen i Aust-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 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) Utsetting av saltstein. 

f) Brenning av bål med tørrkvist eller ved man bærer med seg inn i reservatet, i samsvar med 

gjeldende lovverk. 

g) Vedlikehold av bygninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel)   
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende veier og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt. 

 

 

 



§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

c) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e og g og § 7 b, c og d. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.  

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



Vedlegg 53 

Forskrift om vern av Hægbostad naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sammenhengende eldre, rik 

edelløvskog, med store trær og godt utviklede naturskogselementer. Treslagsvariasjonen er høy, og 

området har rik bakkevegetasjon og stort artsmangfold. Det er en målsetting å beholde 

verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører gnr/bnr 213/5 i Lindesnes kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 266 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Lindesnes kommune, hos Fylkesmannen i Vest-

Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling 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) 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 i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

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) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende veier eller traseer godkjent gjennom forvaltningsplan, er bruk av 

sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 



 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 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) Beiting. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 d, e og f og § 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 natur-

reservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



Vedlegg 54 

 

Forskrift om vern av Kile naturreservat, Vennesla kommune, Vest-Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 til dels svært rik blandingsskog i 

lavlandet med stor treslagsvariasjon. Området har forekomst av død ved i mange dimensjoner, 

forekomst av rødlistearter og stort potensiale som leveområde for flere rødlistearter på grunn av 

rike markforhold. Kile har i tillegg betydningsfulle forekomster av barlind og osp, noe som gjør det 

viktig i nasjonal sammenheng.  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. 262 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Vennesla kommune, hos Fylkesmannen i 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) Motorisert ferdsel 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 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 og e samt § 7 a og b.  

f) 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 skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



Vedlegg 55 

Forskrift om endring av forskrift om vern av Geislafoss naturreservat, Audnedal kommune, 

Vest-Agder 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

      I 

I forskrift 14. februar 2014 nr. 168 om vern av Geislafoss naturreservat, Audnedal kommune, Vest-

Agder gjøres følgende endringer:  

 

§ 2 skal lyde:  

 

§ 2 Avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 25/1, 25/3, 25/4, 25/6, 25/7, 25/9, 26/14 og 46/5 

i Audnedal kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1100 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Audnedal kommune, hos Fylkesmannen i Vest-

Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

 

      II 

 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

  



  



Vedlegg 56 

Forskrift om vern av Drægnismorki – Yttrismorki naturreservat, Luster kommune, Sogn og 

Fjordane  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 11. desember 2015 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og 

miljødepartementet.  

 

§ 1 (føremål)  
Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit område som har særskilt verdi for det 

biologiske og geologiske mangfaldet i form av spesielle naturtypar, artsførekomstar og landformer 

i mest mogleg naturleg tilstand.  

Dette er eit stort og variert furuskogområde på fyllittgrunn med ein særmerkt hydrologi 

knytt til etteristids-forkastningar og store steinurer, tett og storvaksen furuskog og edellauvskog, og 

høg biologisk produktivitet. Området er rikt på grove, gamle tre, både av furu, alm og osp, og har 

eit spekter av kalkfuruskog frå tørre til rike typar. Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i 

best mogleg tilstand, og eventuelt utvikle dei vidare. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  
Naturreservatet vedkjem følgjande gnr./bnr.: Luster kommune: 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 14/1, 

14/2, 14/5.  

Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 6246 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkjast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.  

Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Luster kommune, hos Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernereglar)  
I naturreservatet må ingen gjera noko som forringar 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 (inkludert lav) eller delar av desse frå reservatet. 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 mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert forureining, 

etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller 

skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga 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) Oppsetjing av mellombelse mobile jakttårn for storviltjakt.  

e) Fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt.  

 



 

f) Beiting.  

g) Bålbrenning med tørrkvist eller ved ein bringer med seg, på stader nærare angitt i 

forvaltingsplan.  

h) Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar, turpostar, klopper, bruer og gamle 

ferdselsvegar, i samsvar med forvaltingsplan.  

i) Drift og vedlikehald, samt istandsetting ved akutt utfall av eksisterande energi- og 

kraftanlegg.  

j) Oppgradering og fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auke av 

linetverrsnitt når dette ikkje føreset vesentlege fysiske endringar i høve til verneføremålet.  

k) Vedlikehald av anlegg og innretningar i samsvar med tilstand på vernetidspunktet.  

l) Vedlikehald av kulturminne, medrekna setrer, steinmurar og vatningsveiter, i samsvar med 

forvaltingsplan.  

m) Rydding av vegetasjon på setervollar, og slått av desse, i samsvar med forvaltingsplan.  

n) Ringbarking og felling av gran i samsvar med forvaltingsplan.  

 

§ 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, mellom anna landing og start med luftfartøy.  

b) Bruk av sykkel, hest og kjerre, og riding er forbode. Forbodet gjeld ikkje bruk av sykkel og 

hest på eksisterande vegar og stiar i samsvar med forvaltingsplan.  

 

§ 6. (generelle unntak frå ferdselsreglane)   
Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta. 

Unntaket omfattar ikkje øvingsverksemd.  

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:  

a) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget.  

b) Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Kjøretøy som 

vert nytta skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg 

oppsyn for verneområdet før køyringa finn stad.  

c) Naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall på eksisterande energi- og kraftanlegg. 

Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast melding til 

forvaltingsstyresmakta.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (unntak det kan gjevast løyve til)   
Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til:  

a) Avgrensa bruk av reservatet for aktivitetar omtalte i § 3 d.  

b) Oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4.  

c) Bruk av reservatet i miljøbasert reiseliv etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.  

d) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk.  

e) Istandsetjing av bygningar, steinmurar, vatningsveiter og andre kulturminne etter samråd 

med kulturminnestyresmaktene.  

f) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med anna transportmiddel enn lett beltekøyretøy 

som nemnt i § 6 andre ledd a.  

g) Uttak av ved til stølar innanfor området.  

h) Styving av tre for å ta vare på og fremje biologiske eller kulturhistoriske verdiar.  

i) Oppattbygging av 3 sel på kvar av stølane Liasete og Ruskesete slik at kvart gnr/bnr har 

eitt sel på kvar støl. Plassering på eksisterande murar eller annan stad på stølen vert avgjort 

i samråd med kulturminnestyresmaktene. Sela skal ha tradisjonell stil og utsjånad. 

j) Oppattbygging av sel på stølen Lønningane slik at kvart gnr/bnr har eitt sel på stølen. 

Plassering på eksisterande murar eller annan stad på stølen vert avgjort i samråd med 

kulturminnestyresmaktene. Sela skal ha tradisjonell stil og utsjånad. 



k) Naudsynt motorferdsel i samband med drift og vedlikehald av eksisterande energi- og 

kraftanlegg, og oppgradering og fornying av kraftleidningar.  

l) Naudsynt motorferdsel i samband med vedlikehald av anlegg og innretningar som nemnt i 

§ 4 k.  

m) Naudsynt transport av ved, material og utstyr til stølar innanfor verneområdet med 

beltekøyretøy på snødekt mark og med luftfartøy, eller med motorisert transport på 

barmark dersom det ikkje medfører risiko for skade på verneverdiar.  

n) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite i samsvar med forvaltningsplan.  

o) Naudsynt motorferdsel for transport av saltslikkestein.  

p) Gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

q) Naudsynt motorferdsel knytte til aktivitetar som er nemnde i § 7 n.  

r) Naudsynt bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy, eller motorisert transport på 

barmark dersom det ikkje medfører risiko for skade på verneverdiar, for transport av 

materialar til gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som er gått tapt ved 

brann eller naturskade.  

s) Naudsynt motorferdsel for å fjerne gran felt i samsvar med § 4 n. 

t) Bruk av traktor i samband med jord- og skogbruksnæring på traktorveg som går ca. 80 

meter inn i naturreservatet frå Marki på Yttri. 

u) Merking av nye stiar og oppsetting av nye turpostar i samsvar med forvaltningsplan. 

v) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnt i § 4 h, l og m og § 7 d, e, i og j. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)   
Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 

føremålet med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom 

omsynet til tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 

naturmangfaldlova § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  
Forvaltningsstyremakta eller den forvaltningsstyremakta bestemmer, kan iverksetje tiltak 

for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfaldlova § 47.  

 

§ 10. (forvaltingsplan)   

Det skal utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltingsstyresmakt)   

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta.  

 

§ 11. (ikraftsetjing)   
Denne forskrifta tek til å gjelde straks. Samstundes vert forskrift 5. mars 2010 nr. 350 om 

vern av Drægnismorki naturreservat, Luster kommune, Sogn og Fjordane, oppheva. 

 

  



  



Vedlegg 57 

Forskrift om vern av Fimreiteåsen naturreservat, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane  

Fastsett ved kongeleg resolusjon 11. desember 2015 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og 

miljødepartementet.  

 

§ 1. (føremål)   

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit stort, samanhengande naturområde frå 

fjord til fjellskog som er av særleg verdi for biologisk mangfald, og som inneheld sjeldsynte og 

truga artar. Målet er å ta vare på dette i mest mogleg urørt tilstand, med heile spekteret av 

naturtypar som finst der, og som er av stor verdi for mange grupper av plantar, sopp og dyr, og som 

referanseområde for naturskog i naturleg foryngingsdynamikk. Av særskilde kvalitetar er både 

gammal furuskog og det store omfanget av boreal lauvskog, ikkje minst med grove ospetre, og stort 

artsmangfald både av hakkespettar og regionalt uvanlege fugleartar knytte til gammalskog, i tillegg 

til førekomst av edellauvskog, og mange sjeldsynte artar av sopp og lav knytte til ulike treslag og 

livsmiljø. Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i best mogleg tilstand, og eventuelt utvikle 

dei vidare. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)   

Naturreservatet vedkjem følgjande gnr./bnr.: Sogndal kommune: 85/2, 85/3, 85/5, 85/6, 

85/7, 85/8, 85/9, 85/11.  

Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 8083 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkjast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.  

Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Sogndal kommune, hos Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernereglar)  

I naturreservatet må ingen gjere noko som forringar 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 (inkludert lav) eller delar av desse frå reservatet. Planting 

eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b) Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 

uroing. Utsetjing av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert forureining, 

etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller 

skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga 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) Fjerning av mindre mengder kvist i samband med storviltjakt. 

f) Bålbrenning, med småkvist frå bakken eller med medbrakt ved, i samsvar med gjeldande 

lovverk. 

g) Oppsetjing av mellombelse mobile jakttårn for storviltjakt, når dette ikkje krev felling av 

tre eller graving i grunn. 

h) Vedlikehald av anlegg og innretningar i samsvar med tilstand på vernetidspunktet. 



i) Rydding, merking og vedlikehald av eksisterande stiar, klopper, bruer og gamle 

ferdselsvegar, i samsvar med forvaltingsplan. 

j) Drift og vedlikehald, samt istandsetjing ved akutt utfall av eksisterande energi- og 

kraftanlegg. 

k) Oppgradering og fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auke av 

linetverrsnitt når dette ikkje føreset vesentlege fysiske endringar i høve til verneføremålet. 

l) Vedlikehald av kulturminne i samsvar med forvaltingsplan. 

m) Rydding av vegetasjon på stølsvollar og gammal slåttemark, og slått av desse, i samsvar 

med forvaltingsplan. 

n) Ferdigstilling av traktorveg klasse 7, Reset-Snaueggi-Spennet, og vedlikehald av denne. 

o) Felling og ringbarking av gran i samsvar med forvaltingsplan. 

 

§ 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, mellom anna landing og start med luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel, hest og kjerre, og riding, er forbode. Forbodet gjeld ikkje bruk av hest og 

sykkel på eksisterande stiar i samsvar med forvaltingsplan, eller sykling på traktorvegar. 

 

§ 6. (generelle unntak frå ferdselsreglane)  

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta. 

Unntaket omfattar ikkje øvingskøyring.  

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Kjøretøy som 

vert nytta skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg 

oppsyn for verneområdet i førekant av køyringa. 

b) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c) Naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall på eksisterande energi- og kraftanlegg. 

Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast melding til 

forvaltingsstyresmakta. 

d) Naudsynt motorferdsel til jord- og skogbruksføremål på eksisterande traktorvegar, og på 

traktorvegen Reset-Snaueggi-Spennet. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje dispensasjon til: 

a) Avgrensa bruk av reservatet for aktivitetar omtalte i § 3 d. 

b) Oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4. 

c) Bruk av reservatet i miljøbasert reiseliv etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. 

d) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 

e) Istandsetjing av bygningar og andre kulturminne etter samråd med 

kulturminnestyresmaktene. 

f) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med anna transportmiddel enn lett beltekøyretøy 

som nemnt i § 6 andre ledd a. 

g) Styving av tre for å ta vare på og fremje biologiske eller kulturhistoriske verdiar. 

h) Naudsynt motorferdsel i samband med drift og vedlikehald av eksisterande energi- og 

kraftanlegg, og oppgradering og fornying av kraftleidningar.  

i) Naudsynt motorferdsel i samband med vedlikehald av anlegg og innretningar som nemnt i 

§ 4 h. 

j) Naudsynt transport av ved, material og utstyr til hytter innanfor verneområdet med 

beltekøyretøy på snødekt mark eller med luftfartøy, eller med motorisert transport på 

barmark dersom det ikkje medføre risiko for skade på verneverdiar.  

k) Naudsynt transport av ved, material og utstyr til hytter på traktorvegar. 

l) Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite. 

m) Utsetting av saltslikkestein. 



n) Naudsynt motorferdsel knytte til aktivitetar nemnde i § 7 l og § 7 m. 

o) Gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

p) Naudsynt bruk av beltekøyretøy på vinterføre eller luftfartøy, eller motorisert transport på 

barmark dersom det ikkje medfører risiko for skade på verneverdiar, for transport av 

materialer til gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som er gått tapt ved 

brann eller naturskade. 

q) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemd i § 4 h, i, l, m og o og § 7 d og e).  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 

føremålet med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom 

omsynet til tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 

naturmangfaldlova § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsstyresmakta eller den forvaltningsstyresmakta gjev mynde, kan iverksetje tiltak for å 

oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfaldlova § 47. 

 

§ 10. (forvaltingsplan)  

Det skal utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel 

 

§ 11. (forvaltingsstyresmakt)  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12. (ikraftsetjing)  

Denne forskrifta tek til å gjelde straks. 
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Forskrift om vern av Badstudalen naturreservat i Lillesand kommune i Aust-Agder fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av 

Miljøverndepartementet. 

§ 1. Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare en stor, intakt forekomst av truet, lavereliggende og til 

dels svært rik edelløvskog i nemoral sone med tilhørende stedegent og sjeldent artsmangfold. 

Naturreservatet inneholder flere lommer med rik til ekstremrik edelløvskog, og til dels sjeldne 

utforminger. Mosaikken mellom fattig og rik vegetasjon er representativ for kommunen. 

Arronderingen er meget god med en markert dal med tilhørende heiområder, og det forholdsvis 

store arealet bidrar til høy verneverdi. Beliggenheten og høydespennet, helt fra havnivå og opp til 

skrinne kystheier, er sjeldne kvaliteter ved verneområder i regionen. Det er en målsetting å beholde 

verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2. Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 55/89 i Lillesand kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1152 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Lillesand kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder 

fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3. Vernebestemmelser 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

b. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling 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. 

e. Bålbrenning er forbudt. 

 



§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d. Beiting. 

e. Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier som angitt på vernekartet og andre anlegg og 

innretningar, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

f. Nødvendig rydding av nedre del av bekkeløpet i dalen for å hindre oversvømmelse på 

innmarka ved sørøstre reservatgrense. 

 

§ 5. Regulering av ferdsel 

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 

b. Bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

c. Utenom eksisterende stier og veger er bruk av sykkel forbudt. 

 

§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

d. Utsetting av saltsteiner.”  

e. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e og f og § 7 b, c og d.”. 

 

§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 



sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar 

med naturmangfoldloven § 48. 

§ 9. Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar med 

naturmangfoldloven § 47. 

§ 10. Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11. Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

§ 12. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Forskrift om vern av Møytla naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 skogområde med naturskog.  Med sin 

variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området 

særlig betydning for biologisk mangfold. 

 

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi ved at det omfatter gammel skog, variasjon av ulike 

skogtyper, herunder med bekkekløft, rike skogtyper, svært fuktige skogtyper og rikt biomangfold 

med sjeldne og sårbare arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og 

eventuelt videreutvikle dem. 

 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 478/1 i Steinkjer kommune. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 596 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Steinkjer kommune, hos 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.  

 

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

1. 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.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. 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 er ikke uttømmende.  

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  

3. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 



4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

5. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

6. Sanking av bær og matsopp.  

7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 

8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 

9. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 

10. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, 

dvs.tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 

gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler). 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 

2. Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og 

tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. 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. 

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget. 

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver. 

4. Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd.  

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 nr. 2.  

3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 7.  

4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  

5. Hogst av etablerte plantefelt.  

6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 

7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift, i samsvar 

med forvaltningsplan.  

9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 

10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

11. Reindriftens nødvendige uttak av trevirke til brensel og bjørk for vedlikehold av lovlig 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 

13. Nødvendig motorferdsel for uttransport av tømmer fra bakenforliggende områder på 

frossen og snødekt mark.  

14. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktivitet nevnt i § 7.4, 7.5 og 7.7. 

 



For reindriften kan det gis flerårlige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 

henhold til reindriftsloven.  

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Forskrift om vern av Møytlaskardet naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 skogområde med naturskog. Med sin 

variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området 

særlig betydning for biologisk mangfold. 

 

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi ved at det omfatter gammel skog, variasjon av ulike 

skogtyper, herunder med bekkekløft, rike skogtyper, svært fuktige skogtyper og rikt biomangfold 

med sjeldne og sårbare arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og 

eventuelt videreutvikle dem. 

 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 478/1 i Steinkjer kommune. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2 221 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Steinkjer kommune, hos 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.  

 

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

1. 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.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. 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 er ikke uttømmende.  

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.   



4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

5. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

6. Sanking av bær og matsopp.  

7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 

8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 

9. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 

10. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, 

dvs. tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 

gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler). 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 

2. Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og 

tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. 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. 

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget 

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver. 

4. Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd.  

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn som nevnt i § 6 annet 

ledd nr. 2.  

3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr.7.  

4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  

5. Hogst av etablerte plantefelt.  

6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 

7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift, i samsvar 

med forvaltningsplan.  

9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 

10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

11. Reindriftens nødvendige uttak av trevirke til brensel og bjørk for vedlikehold av lovlig 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 

13. Nødvendig motorferdsel for uttransport av tømmer fra bakenforliggende områder på 

frossen og snødekt mark. 

14. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktivitet nevnt i § 7.4. 7.5 og 7.7. 



 

For reindriften kan det gis flerårlige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 

henhold til reindriftsloven.  

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsorden som etableres. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 



  



Vedlegg 61 

 

Forskrift om vern av Kjesbu-Høgmannen naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-

Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 skogområde med naturskog. Med sin 

variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området 

særlig betydning for biologisk mangfold. 

 

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi som en del av et spesielt stort område i regionen, 

med dominans av eldre naturskog, og  enkeltlokaliteter av stor verdi, herunder bekkekløft og særlig 

gammel furuskog. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 

videreutvikle dem. 

 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 479/1 i Steinkjer kommune. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5701 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Steinkjer kommune, hos 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.  

 

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

1. 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.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. 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 er ikke uttømmende.  

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Beiting. 

2. Jakt fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  



3. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

4. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

5. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

6. Sanking av bær og matsopp.  

7. Vedlikehold av anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 

8. Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 

9. Skånsomt uttak av trevirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles.  

10. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, 

dvs. tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 

gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler). 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

1. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 

2. Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder forgjennomføring 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: 

1. 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. 

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget. 

3. Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

4. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr gjennom området til bakenforliggende 

setrer og hytter med beltekjøretøy på snødekt mark etter trasé (A) fastlagt på vernekartet.    

5. Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd.  

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 nr. 2.  

3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av anlegg og innretninger som nevnt i § 4 nr. 7.  

4. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  

5. Hogst av etablerte plantefelt.  

6. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 

7. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

8. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift, i samsvar 

med forvaltningsplan.  

9. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift. 

10. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

11. Reindriftens nødvendige uttak av trevirke til brensel og bjørk for vedlikehold av lovlig 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

12. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 



13. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

14. Utkjøring av saltslikkestein. 

15. Rydding av eksisterende setervoller. 

16. Nødvendig motorferdsel  i forbindelse med aktiviteter etter § 7.4, 7.5, 7.7, 7.14 og 7.15.  

17. Nødvendig motorferdsel med snøskuter på vinterføre, eller på barmark dersom det 

ikke medfører risiko for skade på verneverdier, for transport av ved, materialer og 

utstyr gjennom området til bakenforliggende setrer og hytter. 

 

For reindriften kan det gis flerårlige 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 § 48.  

 

§ 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 forvaltningsorden som etableres. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

  



  



Vedlegg 62 

 

Forskrift om vern av Holden naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 sikre et variert område med naturskog som med sin 

variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har særlig 

betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til rike skogtyper, gammel skog og rikt 

artsmangfold med sjeldne, sårbare og kravfulle arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene 

i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Lierne kommune: 23/3, 24/1. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 23 292 da.  Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet  desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Lierne kommune, hos 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. 

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 

av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til 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) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

h) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien. 

i) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 

j) Utsetting av saltsteiner. 

k) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, 

dvs. tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 



gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende 

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler). 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Skånsom riding. 

e) Motorisert ferdsel på eksisterende vei og parkeringsplass i området. 

f) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt 

i § 6 første ledd.  

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b).  

c. Nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materiell til hytter i og bakenfor 

området. 

d. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

e. Hogst av etablerte plantefelt. 

f. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt  i § 3 d. 

g. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

h. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

i. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.  

j. Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift. 

k. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

l. Rydding av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 

m. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent 

avforvaltningsmyndigheten 

n. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

o. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner. 

p. Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter etter § 4 g og § 7 d, e, g og n.  

q. Gjenoppføring av hytter, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

r. Nødvendig motorferdsel for transport av materialer til gjenoppføring av anlegg eller 

innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

s. Nødvendig motorferdsel for uttransport av tømmer fra naboeiendommen gnr/bnr 24/7 

gjennom østre del av reservatet på frossen og snødekt mark. 

t. Opplag av og transport av båter på snødekt mark. 



 

For reindriften kan det gis flerårlige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 

henhold til reindriftsloven.  

§8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 5.mars 2010 nr. 346 om 

vern av Holdeslia naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag 

 

 

 

 

 

 

  



  



Vedlegg 63 

Forskrift om vern av Stuttgonglie naturreservat, Vågå kommune, Oppland  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 

og miljødepartementet. 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort, økologisk variert og godt arrondert 

skogområde med gammel, sammenhengende og stedvis urskogpreget furu-naturskog som har en 

stor forekomst av gamle, meget store kraggfuruer med rike, sjeldne og sårbare skorpelavsamfunn 

knyttet til grove tørrgreiner. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig 

betydning for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og 

naturlige økologiske prosesser. 

Naturreservatet har en rik og særpreget lav- og karplanteflora på bergvegger som delvis er 

påvirket av fosserøyk fra Sjoa. I tillegg har området en del sjeldne og sårbare arter vedboende sopp, 

en rik mykorrhizasoppflora, en artsrik karplanteflora samt forekomst av ulvelav. Det er god 

variasjon i furuskogtyper med rikmyr og innslag av rikere vegetasjonstyper. Naturreservatet 

inneholder et helt, lokalt nedbørfelt, har en verdifull økologisk gradient fra innsjø og elv til høgfjell 

og har stor verdi for landskapet. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, 

og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Vågå kommune: 187/1 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 15 730 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Vågå kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i formålet med 

vernet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, 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. 

e) Bålbrenning er forbudt. 



§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Beiting 

b) Sanking av bær og matsopp. 

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

f) Vedlikehold av eksisterende bilveger, traktorveger, bygninger og andre anlegg og 

innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet. Bilveger og traktorveger som kan 

vedlikeholdes, er avmerket på vernekartet. 

g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

h) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 

i) Oppgradering 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) Utenom eksisterende bilveger avmerket på vernekartet er motorferdsel til lands og til vanns 

forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende bilveger og traktorveger avmerket på vernekartet er bruk av sykkel og 

hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget. 

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av 

beitedyr. 

d) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med traktor eller lignende kjøretøy på 

traktorveger avmerket på vernekartet. 

e) Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av reindrift. 

Leiekjører for reineier eller reindriftansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som 

avtale med oppdragsgiver. 

f) 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. 

g) 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) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c) Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 

d) Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

e) Mindre tilbygg til og ombygging av eksisterende bygninger. 

f) Rydding av vegetasjon og hogst rundt eksisterende bygninger. 

g) Opplag av båt. 

h) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveger. 

i) Etablering av nye stier og skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

j) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

k) Ridning og sykling langs bestemte traseer. 

l) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

m) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

n) Legging av jordkabel for framføring av strøm i eksisterende bilveger. 

o) Boring etter vann i umiddelbar nærhet til eksisterende hytter med bilvegadkomst. 

p) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 

kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.  

q) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy 

som nevnt i § 6 annet ledd b. 

r) Nødvendig motorferdsel med beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy, for transport 

av ved, materialer, varer og utstyr til eksisterende hytter. 

s) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d, 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- og kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16.12.1983 nr. 2010 om fredning 

for Birisjølia landskapsvernområde, Vågå kommune, Oppland, forskrift 16.12.1983 nr. 2009 om 

fredning for Stuttgonglia naturreservat, Vågå kommune, Oppland og forskrift 18.01.1985 nr. 55 om 

fredning for Styggemyra naturreservat, Vågå kommune, Oppland. 



  



Vedlegg 64  

Forskrift om vern av Baklie naturreservat, Vågå kommune, Oppland  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 godt arrondert, variert og relativt gammel 

naturskog av furu med forekomst av en særpreget og sjelden skorpelavflora knyttet til gamle 

furutrær med grove, tørre greiner. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med 

særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og 

naturlige økologiske prosesser. 

Naturreservatet har flere sjeldne arter av vedboende sopp knyttet til død ved, i tillegg til 

sjeldne lavarter på rike bergvegger. Stedvis er det rike bakkemyrer, og området har innslag av 

annen rik vegetasjon. Partier av naturreservatet har gammel, grov furukragg med noe læger av furu. 

Området har en god gradient fra dalbotn og opp til tregrensa. Det er en målsetting å beholde 

verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Vågå kommune: 187/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1570 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Vågå kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i formålet med 

vernet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, 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. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

 



§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Beiting 

b) Sanking av bær og matsopp. 

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

f) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

h) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 

i) Oppgradering 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 uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget. 

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av 

beitedyr. 

d) Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av reindrift. 

Leiekjører for reineier eller reindriftansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som 

avtale med oppdragsgiver. 

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten. 

f) 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) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c) Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 

d) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveger. 

e) Etablering av nye stier og skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

f) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

g) Ridning og sykling langs bestemte traseer. 

h) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

i) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 

kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.  

k) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy 

som nevnt i § 6 annet ledd b. 

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d, e og f.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 65 

Forskrift om vern av Veogjelet naturreservat, Vågå kommune, Oppland  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 relativt godt arrondert skogområde med stor 

variasjon i naturforhold og skogtyper, og som har en meget sjelden kombinasjon av gammel, 

stedvis urskognær, furu-naturskog og kalkfuruskog-sandfuruskog med et meget rikt og variert 

artsmangfold. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for 

biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske 

prosesser.  

I naturreservatet finnes velutviklet, gammel naturskog med mye død ved i alle 

nedbrytningsstadier og høg kontinuitet, kraggfuruskog, lauvskog med mye osp og selje, ulike tørre 

og fuktige, rike skogtyper, bl.a. kalkfuruskog og olivinfuruskog, sandfuruskog, lågurtfuruskog, 

«kildeskog», høgstaudeskog, gråorheggeskog, og til en viss grad også bekkekløft. Området har 

mange sjeldne og sårbare arter som er knyttet både til kraggfuruelementet, lav på rike bergvegger, 

lav på gamle lauvtrær, vedboende sopp og kalk- og sandfuruskogmykorrhizasopp, i tillegg til 

forekomst av mange basekrevende rikmyrs- og fjellplanter. Det er en målsetting å beholde 

verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Vågå kommune: 187/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5030 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Vågå kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i formålet med 

vernet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 

kloakkledninger, bygging av 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. 



e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Beiting. 

b) Sanking av bær og matsopp. 

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

f) Vedlikehold av traktorveg og andre eksisterende bygninger, anlegg og innretninger i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet. Traktorvegen som kan vedlikeholdes, er avmerket 

på vernekartet. 

g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende traktorveg (gamle Sjodalsveg) avmerket på vernekartet, er bruk av 

sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget. 

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av 

beitedyr. 

d) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med traktor eller lignende kjøretøy på 

traktorveg avmerket på vernekartet. 

e) Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av reindrift. 

Leiekjører for reineier eller reindriftansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som 

avtale med oppdragsgiver. 

f) 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) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c) Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 



d) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveger. 

e) Etablering av nye stier og skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

f) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

g) Ridning langs bestemte traseer. 

h) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

i) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy 

som nevnt i § 6 annet ledd b. 

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d, e og f.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

  



  



Vedlegg 66 

Forskrift om vern av Ridderspranget naturreservat, Vågå kommune, Oppland  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 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 velavgrenset og topografisk og økologisk 

variert skogområde med et godt utviklet elvekløftmiljø. Videre er formålet med naturreservatet å 

bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, 

plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. Forholdsvis gammel furuskog dominerer i 

området bl.a. med forekomst av noe kraggfuru. Naturreservatet har en velutviklet og kompakt 

sandfuruskog med en god del død ved i ulike nedbrytningsstadier. 

Artsmangfoldet er relativt rikt med en god del sjeldne og sårbare arter, særlig gjelder dette 

lavfloraen på bergvegger i elvekløfta og den rike mykorrhizasoppfloraen knyttet til baserik 

furuskog. I tillegg er det en rik karplanteflora med rikmyrsarter og basekrevende fjellplanter. Det er 

en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Vågå kommune: 187/1 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 250 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Vågå kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i formålet med 

vernet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 

kloakkledninger, bygging av 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. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  



Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Beiting 

b) Sanking av bær og matsopp. 

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

f) Vedlikehold av eksisterende veg, bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. Vegen som kan vedlikeholdes er avmerket på vernekartet. 

g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Utenom eksisterende veg avmerket på vernekartet er motorferdsel til lands og til vanns 

forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende veg avmerket på vernekartet er bruk av sykkel og hest og kjerre samt 

ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget. 

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av 

beitedyr. 

d) Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av reindrift. 

Leiekjører for reineier eller reindriftansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som 

avtale med oppdragsgiver. 

e) 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. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c. Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 

d. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

e. Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv og reiseliv så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

f. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

g. Ridning og sykling langs bestemte traseer. 



h. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d). 

i. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy 

som nevnt i § 6 annet ledd b. 

j. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d, e og f.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 


