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Vedlegg 1 

 

Forskrift om vern av Deifjellia naturreservat, Åmot kommune, Hedmark 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med ulike typer gammel 

barskog som har innslag av varmekjære lauvtrær og 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 avgrensing)  

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Åmot kommune: 37/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1.620 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Åmot kommune, hos Fylkesmannen i 

Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller 

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av ei ljørkoie. 

f) Vedlikehold av en traktorveg og en enkel traktorveg, begge avmerket på 

vernekartet, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

g) Vedlikehold av Deifjellstien, avmerket 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) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 

luftfartøy. 

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket 

gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring. 

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

varige spor i terrenget. 

c) Bruk av sykkel på traktorvegen og den enkle traktorvegen som begge er 

avmerket på vernekartet samt på Deifjellstien. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk og nødvendig 

motorferdsel for å utføre slike tiltak. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke 

strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 

nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 

samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, 

kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand 

som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 
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§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for 

forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere 

retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 

denne forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks.
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Vedlegg 2 

 

Forskrift om vern av Augla naturreservat, Sør-Fron kommune, Oppland  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare en topografisk velformet, 

vegetasjonsmessig variert og artsrik bekkekløft, typisk for de mest velutviklede 

bekkekløftene i midtre Gudbrandsdal. 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 et velutviklet «huldreelement» med livskraftige bestander 

av flere av de sjeldne huldreplantene i tillegg til rike lavsamfunn med en rekke sjeldne 

arter. Stedvis er det også en artsrik karplanteflora, og naturreservatet har et stort 

potensial for en artsrik og sjelden insektfauna. I naturreservatet er det flere rike og 

spesielle skogtyper som tørr kalkfuruskog, furuskog på breelvsedimenter, rike, 

hagemarkspregede osp-bjørkeskoger, frodig gråor-heggeskog, boreal regnskog og 

høgstaudegranskog i tillegg til noe rik lågurtskog. 

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: 39/1, 39/3, 

39/4, 39/5, 39/11, 41/1, 41/7, 41/8, 42/1, 42/8, 43/1, 56/1.   

  Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 922 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. 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 veier, drenering eller 

annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av 

kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, 



6 

 

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 traktorveger og andre anlegg og innretninger i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet, herunder drikkevannsbrønner og 

vatningsanlegg for jordbruksvatning. 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) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 

luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel er forbudt utenom eksisterende traktorveger avmerket på 

vernekartet. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal 

gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksnæring på traktorveger 

avmerket på vernekartet. 

c) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget.  
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d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og 

tilsyn med beitedyr.  

e) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med traktor eller lignende 

kjøretøy på traktorveger avmerket på vernekartet. 

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) Etablering av vatningsanlegg for jordbruksvatning. 

e) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

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

g) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

h) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

j) Skjøtsel av randsoner mot hager og dyrket mark. 

k) Uttak av masse i Augla nedfor Dalhaug som sikkerhetstiltak mot flom. 

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

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

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

n) Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorveier avmerket på vernekartet 

i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 f og § 7 a, b, c, d, e, f, h og k.”. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke 

strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, 

eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør 

det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- 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. 
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§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



9 

 

Vedlegg 3 

 

Forskrift om vern av Nøreimsbekken naturreservat, Gol kommune, Buskerud 

fylke  

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare en svært verdifull bekkekløft med 

særlig verdi knyttet til gammel, rik og ekstremfuktig bekkekløftskog med tilhørende 

mangfold av lav, moser og karplanter. Området har også forekomster av rike 

skogtyper og gammel 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.: Gol kommune: 8/1, 8/3, 8/5, 9/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1.077 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Gol kommune, hos Fylkesmannen i 

Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler 

av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er 

forbudt. 

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

ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, 

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

tørrlegging, uttak, oppfylling 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. 
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c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

d) Beiting.  

e) Vedlikehold av traktorvei inntegnet på vernekartet og andre anlegg og 

innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding 

av kvist og småbusker i skuddfeltet. 

g) Rydding og vedlikehold av eksisterende stier inntegnet på vernekartet, dvs. 

fjerning av greiner og nedfall over stien, samt vedlikehold av skilt og merking. 

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

lovverk.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

med luftfartøy.  

b) Utenom på eksisterende vei og sti inntegnet på vernekartet er bruk av sykkel, 

hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

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

rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

setter varige spor i terrenget.  

c) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort på traktorvei 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) Utsetting av saltsteiner. 

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

f) Nymerking av eksisterende stier. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med formål nevnt i § 4 e og § 7 b og c.  

h) Nødvendig motorferdsel på traktorvei for transport av ved, materialer og utstyr 

til Nøreimshytta. 

i) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk og nødvendig 
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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. 
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Vedlegg 4 

 

Forskrift om vern av Gulsvikelvi naturreservat, Flå kommune, Buskerud  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med en velutviklet 

bekkekløft med sitt biologiske mangfold, og områdets naturlige økologiske prosesser. 

Området har særlig verdi knyttet til stabilt fuktig bekkekløftskog med rikt mangfold av 

lav, sopp og karplanter. Området har særskilt betydning for bevaring av sjeldne og 

truede lavarter. Videre er verdiene knyttet til stor forekomst av gamle trær og død ved 

av gran og løvtrær. Det er en målsetning å beholde verneverdiene i mest mulig urørt 

tilstand og eventuelt videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Flå kommune: 27/1, 28/1, 29/1, 

29/2, 29/5. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 754 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Flå 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.  

e) Bålbrenning er forbudt.  
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§ 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 veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet.  

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding 

av kvist og småbusker i skuddfeltet.  

g) Rydding og vedlikehold av eksisterende stier inntegnet på vernekartet, dvs. 

fjerning av greiner og nedfall over stien.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

med luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende veger 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) Motorferdsel på bilvei gjennom reservatet, inntegnet på vernekartet.  

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

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

melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

setter varige spor i terrenget.  

d) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort på traktorvei inntegnet 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) Utsetting av saltsteiner.  

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

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

forvaltningsmyndigheten.  

f) Merking, utbedring og omlegging av eksisterende stier.  
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g) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark eller på traktorvei avmerket på 

vernekartet i forbindelse med formål nevnt i § 4 b, c, d, e og 7 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 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. 
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Vedlegg 5A  

 

Forskrift om vern av Vikerfjell naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og variert område med skog, 

fjell, vann og myr, med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, 

arter og naturlige økologiske prosesser. Skogen er lite påvirket av nyere tids inngrep 

og med innslag av urskognære arealer. Reservatet har særskilt verdi for det biologiske 

mangfoldet ved at det inneholder store forekomster av sjeldne og sårbare lavarter 

knyttet til gamle og døde trær, og at de store, sammenhengende 

gammelskogsområdene gir leveområde for arealkrevende naturskogarter. Det er en 

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

dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: 139/4, 144/2, 144/5, 144/10, 144/16, 

144/22, 144/23, 148/86, 149/2, 293/1, 293/5, 294/1, 294/2, 294/3, 294/4, 294/21, 

295/1, 296/1, 297/1, 305/5, 305/9, 305/49, 306/1, 306/3, 307/5, 307/11, 307/16, 

307/22, 308/2, 308/5, 309/1, 309/3, 309/4, 309/5, 309/26, 309/27, 309/30, 309/32 i 

Ringerike kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 80.186 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike 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 samt gadd og læger, 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, 
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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 bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

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

lovverk. Tørr gran og furu (gadd) skal ikke felles. 

h) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding 

av kvist og småbusker i skuddfeltet. 

i) Rydding og vedlikehold av eksisterende stier og løyper angitt i 

forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og nedfall over traseen, samt 

vedlikehold av skilt og merking. 

j) Rydding av vegetasjon inntil ett dekar pr. hytte rundt eksisterende hytter. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

med luftfartøy.  

b) Utenom på eksisterende stier, skogsbilveger og traktorveger angitt 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 eller med hest.  

c) Nødvendig motorisert ferdsel på skogsbilveien Fjellelvaveien på gnr./bnr. 

296/1 i forbindelse med adkomst til eiendommen.  

d) Nødvendig motorisert ferdsel på skogsbilveier avmerket på vernekartet i 

forbindelse med adkomst til bygninger i reservatet. 
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e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort på skogsbilveger og traktorveier 

inntegnet på vernekartet. 

f) 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) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

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

forvaltningsmyndigheten.  

f) Gjenoppføring av bygninger som er blitt ødelagt ved brann eller naturskade. 

g) Nymerking, oppsetting av skilt, utbedring og omlegging av eksisterende stier 

og løypetraseer.  

h) Etablering av klopp eller bru langs stier og løyper, og uttak av virke til dette 

formål.  

i) Etablering av nye stier og løypetraseer. 

j) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

k) Nødvendig motorferdsel for preparering av skiløyper og flerbruksløyper. 

l) Nødvendig motorferdsel, eller bruk av hest, for transport av ved, utstyr og 

materialer til eksisterende bygninger i reservatet. 

m) Nødvendig motorferdsel, eller bruk av hest, i forbindelse med aktiviteter nevnt 

i § 4 e, f og i, og § 7 b, c, d e, f, g, h, i og j.  

n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål 

nevnt i § 6 første ledd. 

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

beltekjøretøy som angitt i § 6 andre ledd 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 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. 
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§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 20. juni 1986 

nr. 1360 om fredning for Sandvann naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud. 
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Vedlegg 5 B  

 

Forskrift om endring av forskrift om Vassfaret og Vidalen 

landskapsvernområde, Sør-Aurdal kommune, Oppland og Flå, Nes og 

Ringerike kommuner, Buskerud 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 36 og § 77. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

      I     

       

I forskrift 28. juni 1985 nr. 1358 om vern for Vassfaret og Vidalen 

landskapsvernområde, Sør-Aurdal kommune, Oppland og Flå, Nes og Ringerike 

kommuner, Buskerud, gjøres følgende endringer:  

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

 

Forskrift om endring av forskrift om Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde, Sør-

Aurdal kommune, Oppland og Flå, og Ringerike kommuner, Buskerud 

 

Punkt I skal lyde: 

 

I medhold av av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jfr. § 6 og § 21, § 22 og § 

23, er et område i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, Ringerike og Flå kommuner i 

Buskerud fylke, vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 28. juni 1985 under 

navnet «Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde». 

 

Punkt II skal lyde:  

 

Landskapsvernet berører følgende gnr/bnr i Oppland fylke: 

Sør-Aurdal kommune: 78/4, 82/2, 83/4, 83/15, 83/51, 84/4, 84/7, 85/4, 86/-, 

86/9, 86/28, 87/8, 88/66, 89/4, 89/15, 89/16, 90/3, 90/10, 90/12, 90/13, 90/17, 90/25, 

90/52, 90/53, 91/3, 93/1, 93/3, 94/1, 95/1, 95/2, 8, 95/11, 95/12, 26, 95/13, 95/18, 

96/2, 96/6, 96/16, 97/9, 98/3, 98/18, 98/43, 98/44, 99/1, 99/3, 4, 99/6, 99/8, 99/14, 

100/2, 101/1, 101/3, 14, 101/4, 102/2, 103/1, 103/2, 103/28, 104/1, 110/1, 110/2, 

111/1, 111/2, 111/3, 111/4. 

Buskerud fylke: 

Ringerike kommune: 296/1, 302/27, 305/9, 308/2, 9, 308/5, 308/10, 308/13, 

309/2, 309/3, 309/4, 309/5. 

Flå kommune: 3/9, 4/2, 4/3, 4/7, 4/20, 21, 5/1, 5/2, 9/6, 9/9, 9/12, 9/13, 9/14, 

9/15, 9/144, 10/2, 7, 10/3, 10/4, 10/5, 10/9, 10/10, 20, 10/18, 21, 10/50, 11/3. 

Det vernete arealet utgjør omkring 200 km² (utenom reservatene). Grensene 

for verneområdet fremgår av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. 

Kartet og vernereglene finnes i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, i 

Ringerike og  Flå kommuner i Buskerud fylke, hos fylkesmennene i Buskerud og 

Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

De nøyaktige grensene for verneområdet skal merkes opp i marka etter 

nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes. 
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      II 

 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Vedlegg 6 

 

Forskrift om vern av Viulkastet naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud  

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare en elveskråning med kalkrik 

sandfuruskog og med flere ulike, sjeldne kildeskogsamfunn som skavgras-kildeskog 

og kildepåvirket gråorskog. Videre er formålet å bevare områdets betydning for 

sjeldne naturtyper og rikt biologisk mangfold. Området har store forekomster av 

kalkkrevende karplanter og sopparter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i 

mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Ringerike kommune: 94/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 192 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike 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. 

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

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

d) Beiting.  

e) Rydding og vedlikehold av eksisterende traktorvei inntegnet på vernekartet, i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding 

av kvist og småbusker i skuddfeltet. 

g) Nødvendige tiltak i forbindelse med akutt skade på demning i Randselva. 

 

§ 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 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 med annet enn lett beltekjøretøy på 

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

e) Oppføring av gjerde i forbindelse med beiting.  

f) Utsetting av saltsteiner. 

g) Nødvendige tiltak i forbindelse med vedlikehold av dammer og kraftverk i 

Randselva. 

h) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark eller på traktorvei avmerket på 

vernekartet i forbindelse med formål nevnt i § 4e og g, og § 7 b, e og g.  

 

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

strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, 

eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør 

det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

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

formålet med vernet jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning 

av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for 

gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 

denne forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Vedlegg 7 

 

Forskrift om vern av Rankedal naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud  

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare en elveskråning med leirraviner og 

med en unik sonering fra tørr, rik sandfuruskog til frisk edelløvskog og ekstreme 

gråorkildeskoger. Videre er formålet å bevare områdets betydning for sjeldne 

naturtyper og stort biologisk mangfold. De spesielle naturtypene huser flere sjeldne 

arter av karplanter og fugl. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig 

urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Ringerike kommune: 94/1.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 373 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike kommune, hos 

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

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler 

av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er 

forbudt. 

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

ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige 

innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av 

luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller 

annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling 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. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 
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a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

e) Rydding og vedlikehold av eksisterende traktorvei inntegnet på vernekartet, i 

henhold til standard på vernetidspunktet. 

f) Vedlikehold av eksisterende gjerder samt pumpehus og vannledning gjennom 

reservatet. 

g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding 

av kvist og småbusker i skuddfeltet. 

h) Nødvendige tiltak i forbindelse med akutt skade på demning i Randselva. 

i) Drift og vedlikehold av E16. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

setter varige spor i terrenget.  

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

beltekjøretøy som nevnt i b) på traktorvei 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) 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) Utsetting av saltsteiner. 

g) Nødvendige tiltak i forbindelse med vedlikehold av dammer og kraftverk i 

Randselva. 

h) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark eller på traktorvei avmerket på 

vernekartet i forbindelse med formål nevnt i § 4 e, f og h, og § 7 b, e og g.  



29 

 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke 

strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, 

eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør 

det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

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

formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning 

av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for 

gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 

denne forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Vedlegg 8 

 

Forskrift om vern av Krålen naturreservat, Fyresdal kommune, Telemark  

 
Fastsett ved kongeleg resolusjon 10. juni 2016 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 taka vare på eit skogområde som har 

særleg verdi for biologisk mangfald grunna førekomst av gamal barskog med daud 

ved og rik bakkevegetasjon. 

Området har særskilt naturvitskapleg verdi grunna førekomst av den 

sjeldsynte og truga arten lappkjuke og andre sjeldsynte og truga arter av vedbuande 

sopp. Det er ei målsetjing å halde på verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og 

eventuelt vidareutvikle dei. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

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

90/1, 91/1. 

Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 702 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart dagsett Klima- og miljødepartementet juni 2016. 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 gjera noko som skader verneverdiane som er 

nemnde i verneformålet.  

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: 
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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) Brenning av bål med tørrkvist eller ved ein har med seg i samsvar med 

gjeldande lovverk.  

f) Oppsetjing av mellombelse, mobile jakttårn til jakt etter storvilt. 

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

storvilt. 

h) Utsetting av saltsteinar. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)   

All ferdsel skal skje varsamt og taka omsyn til vegetasjon, dyreliv og 

kulturminne.  

I naturreservatet gjelder følgjande 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, ogt 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. 

 

§ 7. (spesifiserte reglar for dispensasjon)  

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 gjerder. 

h) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnde i § 4 h, § 7 b c, d, e 

og g.  
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§ 8. (generelle reglar for dispensasjon)  

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)  

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje 

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

føremålet med vernet, jf. naturmangfaldlova § 47.  

 

§ 10. (forvaltingsplan)  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for 

gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsstyresmakt)  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vera forvaltingsstyresmakt etter denne 

forskrifta. 

 

§ 12. (iverksetjing)  

Denne forskrifta tek til å gjelda straks. 
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Vedlegg 9 

 

Forskrift om vern av Hommedal prestegårdskog naturreservat i Grimstad 

kommune, Aust-Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 1. Formål  

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som inneholder truet, 

sjelden og sårbar natur som har særskilt betydning for biologisk mangfold i form av et 

intakt ravinelandskap med tilhørende velutviklet, rik edelløvskog i nemoral 

vegetasjonssone. Viktige naturverdier er knyttet til gamle og grove edelløvtrær, fuktig 

hassel- og ask- dominert skog og rik soppflora. Det er en målsetting å beholde 

verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. Geografisk avgrensing  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 87/1 og 87/222 i Grimstad 

kommune.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 87 dekar.  

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Miljødirektoratet juni 

2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. 

Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Grimstad 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 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 teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 

arrangementer er forbudt.  
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e) Bålbrenning er forbudt, med unntak av bålbrenning med medbrakt ved på 

bålplass avmerket på vernekartet.  

 

§ 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.  

 

§ 5. Regulering av ferdsel  

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

kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

med luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende 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) Motorferdsel på eksisterende vei som vist på vernekart nord i reservatet. 

  

§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d (teltleirer, 

arrangementer mv). 

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

d) Regulering av trehøyden i en inntil 5 meter bred sone inn i reservatet sør og 

øst for eksisterende innmark som grenser inn mot reservatet, for å unngå 

vesentlig redusert produksjon som følge av skyggevirkning.  

e) Etablering av ny veiløsning og tilkobling til offentlig vann og avløp for 

boligeiendom gnr/bnr 87/222 som omsluttes av reservatet.  

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 e, 7 b og e.  
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§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke 

strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, 

eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør 

det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

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

formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning 

av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for 

gjennomføring av skjøtsel.  

 

§ 11. Forvaltningsmyndighet  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 

denne forskriften.  

 

§ 12. Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Vedlegg 10 

 

Forskrift om vern av Karlsøy prestegård naturreservat i Karlsøy kommune, 

Troms  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en 

bestemt type natur i form av kystnær bjørkeskog med en del kalkbjørkeskog, i et 

gammelt kulturlandskap med beitepåvirkning. Naturreservat inneholder en spesiell og 

kalkrik flora og vegetasjon med et høyt mangfold av arter og naturtyper, og er 

nordgrense for flere sjeldne planter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i 

mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 46/1 i Karlsøy kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3.637 dekar. 

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15.000 datert 

Klima- og miljødepartementet juni 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Karlsøy kommune, hos Fylkesmannen 

i Troms 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. 

b) Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

c) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, 

ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

d) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. 

oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige 

innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av 

luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller 

annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av 

kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, 

gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

e) 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: 

a) Sanking av bær og matsopp. 
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b) Sanking og opptenning av tørrved til bålbrenning. 

c) Jakt, fangst og fiske 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) Drift, vedlikehold og utskifting av fyrlykt på Korsneset, rydding av skog som 

skjermer for fyrlykta. 

g) Rydding og vedlikehold av eksisterende stier til Andersvik, Arvik og Varden. 

h) Merking og oppsetting av opplysningsskilt langs natur- og kulturvandringssti 

og langs sti mellom Korsneset og Sandvika. 

i) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg. 

j) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og 

økning av linjetverrsnitt 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 start og landing 

med 

luftfartøy. 

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

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

melding til forvaltningsmyndigheten. 

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

spor i terrenget. 

 

§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d (teltleirer, 

arrangementer mv). 

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

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppgradering eller fornyelse av 

kraftledninger og drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. 
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d) Begrenset skjøtsel av kulturminner som rydding av vegetasjon, slått og beite. 

e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

f) Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytter utenfor 

verneområdet.  

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

forvaltningsmyndigheten. 

h) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

i) Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé. 

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 7 h. 

k) Nødvendig motorferdsel for vedlikehold som nevnt i § 4 e. 

l) Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

m) Nødvendig motorferdsel for transport av materialer for gjenoppføring av 

anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

n) Utsetting av saltstein og nødvendig motorferdsel i den forbindelse.  

 

§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke 

strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, 

eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør 

det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

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

formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. Forvaltningsplan 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for 

forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere 

retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 

denne forskriften. 

 

§ 12. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Vedlegg 11:  

 

Forskrift om vern av Solgårdhavna naturreservat, Sarpsborg kommune, 

Østfold  

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og 

sårbar natur i form av en spesiell naturtype med edelløvskog og svartorskog på et 

voksested med sterkt vekslende terrengforhold og vannhusholdning og et tilhørende 

rikt dyreliv. Området representerer en bestemt naturtype i lavereliggende trakter 

under marin grense i Sørøst-Norge. Området har særlig betydning for biologisk 

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

eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Sarpsborg kommune: 2034/195. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 32 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. Verneforskriften med kart oppbevares i Sarpsborg kommune, hos 

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

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler 

av disse fra 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. 

f) Oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt. 

g) Beiting er forbudt. 
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§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

d) Vedlikehold av eksisterende vei til Linbingen inntegnet på vernekartet, med 

veistandard som på vernetidspunktet. 

e) Vedlikehold av eksisterende tekniske anlegg, herunder en lavspentlinje angitt 

på vernekartet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

luftfartøy. 

b) Utenom på eksisterende vei er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning 

forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

setter varige spor i terrenget.  

b) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

c) Motorferdsel på vei. 

 

§ 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) Fjerning av enkelttrær nær bygninger på Linbingen, langs en lavspentlinje 

angitt på vernekartet og mot jordekant på gnr/bnr 2034/11.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke 

strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, 

eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør 

det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

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

formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 
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§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning 

av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for 

gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 

denne forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 23. desember 

1983 nr. 2015 om fredning av Solgårdhavna naturreservat, Tune kommune, Østfold. 
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Vedlegg 12 

 

Forskrift om vern av Desiderialunden naturreservat, Sarpsborg kommune, 

Østfold 

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og 

sårbar natur i form av en spesiell naturtype med edelløvskog, inkl. store eiker og et 

tilhørende rikt dyreliv.  

Området representerer en bestemt naturtype i lavereliggende trakter under marin 

grense i Sørøst-Norge. Området har særlig betydning for biologisk mangfold. Det er 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Sarpsborg kommune: 2034/62, 

2034/84, 2034/194. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 10 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. Verneforskriften med kart oppbevares i Sarpsborg kommune, hos 

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

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler 

av disse fra reservatet. 

b) Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

c) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, 

ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

parkering av campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, 

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

tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller 

andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 

kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

e) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større 

arrangementer er forbudt. 

f) Bålbrenning er forbudt. 

g) Oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt. 

h) Beiting er forbudt.  
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§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

d) Rydding og vedlikehold av sti angitt på vernekartet. 

e) Forsiktig rydding av undervegetasjon i område A angitt på vernekartet, av 

hensyn til nærmiljøet rundt Solli kirke. 

f) Vedlikehold av eksisterende tekniske anlegg, herunder en bunker som 

kulturminne og en lavspentlinje angitt på vernekartet. 

g) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg.  

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

økning av linjetverrsnitt 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, hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

setter varige spor i terrenget.  

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

og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten.  

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 e. 

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

c) Fjerning eller beskjæring av enkelttrær av hensyn til miljøet rundt Solli kirke 

og gravlund, samt langs en lavspentlinje angitt på vernekartet. 

d) Oppgradering ogfornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

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

kraftanlegg, samt ved oppgradering/fornyelse av kraftledninger 
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§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke 

strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, 

eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør 

det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

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

formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning 

av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for 

gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 

denne forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Vedlegg 13  

 

Forskrift om vern av Berg naturreservat, Eidsberg kommune, Østfold 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et forholdsvis stort område med 

høyproduktiv til dels grovvokst granskog med et betydelig innslag av edelløvskog, på 

marin leire i lavlandet i Øst-Norge. Området inneholder flere raviner og er av 

kvartærgeologisk interesse. Raviner i leirområder under marin grense er en sårbar og 

truet naturtype. Den vestlige delen av området har fattigere skogsamfunn dominert av 

furu og bidrar til naturvariasjonen i området. Området har særlig betydning for 

biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt 

tilstand og eventuelt videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Eidsberg kommune: 15/6, 16/3, 

22/2, 25/6, 40/1, 40/2, 40/3.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 816 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Eidsberg 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 reservatet. 

b) Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

c) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, 

ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

parkering av campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, 

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

tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller 

andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 

kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

e) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større 

arrangementer er forbudt. 

f) Bålbrenning er forbudt. 

g) Beiting er forbudt. 
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§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

d) Utsetting av saltsteiner. 

e) Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved og som ikke påfører fjelloverflater 

skade og som er i samsvar med gjeldende lovverk.   

f) Vedlikehold av veg inntegnet på vernekartet med vegstandard som på 

vernetidspunktet. 

g) Rydding av vindfall som hindrer ferdsel på veg angitt på vernekartet.  

h) Vedlikehold av traktorspor inntegnet på vernekartet på eiendommen gnr/bnr 

15/6 for utkjøring av felt storvilt. 

i) Vedlikehold av lavspentlinje mellom eiendommene gnr/bnr 15/6 og 40/2 samt 

40/3. 

j) Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket 

mark.   

 

§ 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 veg og traktorspor inntegnet 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 uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget. 

b) Motorferdsel på eksisterende veg inntegnet på vernekartet. 

c) Nødvendig motorferdsel på traktorspor inntegnet på vernekartet for utkjøring 

av felt storvilt.  

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 e.   

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

d) Hogst av trær som utgjør et skyggeproblem for dyrket mark. 
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e) Nødvendig fjerning av vegetasjon langs vegen inntegnet på vernekartet og 

langs lavspentlinje mellom eiendommene gnr/bnr15/6 og 40/2 samt 40/3. 

f) Uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 a. 

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

§ 7 b, c og e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke 

strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, 

eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør 

det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

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

formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning 

av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for 

gjennomføring av skjøtsel. 

 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 

denne forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

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

nr.7 om fredning av Berg naturreservat, Eidsberg kommune, Østfold. 
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Vedlegg 14 

 

Forskrift om vern av Brattåsen naturreservat, Rakkestad kommune, Østfold  

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med naturlig 

forekommende naturtyper, arter og økologiske prosesser. En stor del av området er 

sørboreal blandingsskog med til dels meget rike vegetasjonstyper som det er lite av i 

skogområdene i denne regionen. Det forekommer rasmark med rik vegetasjon. Det 

finnes truede arter knyttet til eldre skog og død ved. Området inneholder sjelden og 

sårbar natur og har særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å 

beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Rakkestad kommune: 129/10. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 228 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Rakkestad 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 reservatet. 

b) Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

c) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, 

ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

parkering av campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, 

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

tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller 

andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 

kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

e) Bruk av naturreservatet til 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. 
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b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

c) Utsetting av saltsteiner. 

d) Beiting som ikke skader verneverdiene. 

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

f) Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved og som ikke påfører fjelloverflater 

skade, 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 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 e.  

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak etter § 4 c og § 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. 
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§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning 

av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for 

gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 

denne forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Vedlegg 15:  

 

Forskrift om vern av Flåtten naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold   

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur, nemlig en 

lavereliggende og høyproduktiv skog på marin leire i en intakt ravine. Raviner i 

leirområder under marin grense er en sårbar og truet naturtype. Området har særlig 

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

mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.  

    

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Trøgstad kommune: 140/1, 141/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 89 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. 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 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. 

f) Etablering av båtplasser er forbudt. 

g) Beiting er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 
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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 drensutløp, herunder steinsetting for å hindre jorderosjon. 

e) Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket 

mark.  

 

§ 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, hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder 

ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

setter varige spor i terrenget.  

b) 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) Hogst av trær som utgjør et alvorlig skyggeproblem for dyrket mark.  

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke 

strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, 

eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør 

det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

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

formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning 

av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for 

gjennomføring av skjøtsel. 
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§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 

denne forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Vedlegg 16: 

 

Forskrift om vern av Håkås naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold 

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et høybonitets, lavereliggende 

skogområde med rik vegetasjon. Det er en blandingsskog av gran og løvtrær med et 

sterkt innslag av edelløvskog. Skogen står på marine leiravsetninger i et 

ravinelandskap. Raviner i leirområder under marin grense er en sårbar og truet 

naturtype. Området har særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting 

å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.  

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Trøgstad kommune: 173/7, 173/8, 

173/10.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 104 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. 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 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. 

f) Etablering av båtplasser er forbudt.  
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§ 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) Beiting i den del av verneområdet som beites på vernetidspunktet med et 

beitebelegg som ikke skader verneverdiene.  

f) Vedlikehold av Bechs kapell herunder etablert gjerde rundt kapellet. 

g) Skjøtsel rundt Bechs kapell, herunder hogst av trær, i en avstand på ti meter 

fra bygningen. 

h) Vedlikehold av traktorspor til Bechs kapell som vist på vernekartet med 

standard som på vernetidspunktet. 

i) Vedlikehold av stier angitt på vernekartet med standard som på 

vernetidspunktet. 

j) Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket 

mark. 

k) Fjerning av overhengende trær ved grensen til hyttetomter i sørvest etter at 

forvaltningsmyndigheten er varslet.  

 

§ 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, 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 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) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt riding på eksisterende traktorspor til 

Bechs kapell.  

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. 



65 

 

c) Oppsetting av nye gjerder i forbindelse med beiting.  

d) Skjøtsel av skogen mellom Bechs kapell og Øyeren for å sikre utsyn til vannet. 

e) Hogst av trær som utgjør et skyggeproblem for dyrket mark. 

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

beltekjøretøy som nevnt i § 6 b. 

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

samt § 7 b, c og e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke 

strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, 

eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør 

det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

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

formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning 

av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for 

gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 

denne forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Vedlegg 17 

 

Forskrift om vern av Ågårdselva naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med eldre gran – og 

furuskog med de naturlig forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. 

Området har særskilt betydning for biologisk mangfold med forekomst av sjeldne og 

sårbare arter og naturtyper. Det er stor variasjon i vegetasjonstyper fra tørre 

furuskoger på platåene til rikere og fuktige gran – og sumpskoger på marine 

avsetninger i daldråg.  

Området har markert topografi med koller og rygger, ofte med brattkanter 

som er eksponert mot flere himmelretninger, stedvis med grovsteinet ur. Spesielt for 

området er flere meget markerte daldråg i nord-syd retning og som munner ut i 

Ågårdselva. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, 

og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Sarpsborg kommune: 2026/1, 

2034/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1.625 dekar. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Sarpsborg kommune, hos 

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

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler 

av disse fra reservatet. 

b) Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

c) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, 

ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

parkering av campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, 

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

tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller 

andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 
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kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

e) 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) Vedlikehold av eksisterende innretninger som er etablert i forbindelse med 

fiske.  

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

e) Beiting.  

f) Vedlikehold av eksisterende hytte og uthus på Valbrekka.  

g) Hogst av trær i en sone på 10 meter rundt eksisterende hytte og uthus på 

Valbrekka.  

h) Vedlikehold av eksisterende veier inntegnet på vernekartet i henhold til 

standard på vernetidspunktet.  

i) Rydding, merking, skilting og vedlikehold av eksisterende stier angitt på 

vernekartet.  

j) Bålbrenning i samsvar med gjeldende lovverk med kvist fra bakken og 

medbrakt ved, og som ikke påfører fjelloverflater skade.  

k) Videreføring av gjeldende konsesjon for reguleringen av Ågårdselva.  

l) Utsetting av saltsteiner. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende veier 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) Bruk av sykkel på trase gjennom reservatet ved Sølvstufossen inntegnet på 

vernekartet.  

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

setter varige spor i terrenget.  

d) Nødvendig motorferdsel på eksisterende veier. 
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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 e.  

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder forbedring av 

gyteforholdene for laks i elva.  

d) Rydding av busker og kratt langs elvebredden for normal utøvelse av 

stangfiske.  

e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiter og nødvendig 

motorferdsel i denne forbindelse.  

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

beltekjøretøy som nevnt i § 6 c.  

g)  Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak etter § 4 l og § 7 b. 

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

 

 

§ 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 24. juni 1977 

nr. 10 om fredning for Ågårdselva naturreservat og vernebestemmelser for Valbrekke 

landskapsvernområde, Tune kommune, Østfold. 


