Forskrift om vern av Oksdøla naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med naturskog, som med sin variasjon
i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har særlig betydning for
biologisk mangfold. Videre er formålet å bevare områder med truet og sårbar natur som boreal
regnskog og sjeldne og sårbare arter knyttet til denne naturtypen.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Namdalseid kommune: 180/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 605 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos Fylkesmannen i NordTrøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.
e) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet
h) Utsetting av saltsteiner.
i) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på
andre trær enn bjørk.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier vist i forvaltningsplan, er bruk av sykkel og hest og
kjerre samt riding forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med
oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6
annet ledd b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
f) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
h) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
k) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr slik dette er beskrevet i forvaltningsplan.
l) Nødvendig motorferdsel ved aktiviteter nevnt i § 4 g og h, og § 7 c, e og f.
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i
distriktsplan i henhold til reindriftsloven.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak or å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.

§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 2

Forskrift om vern av Erikskulen naturreservat, Namdalseid kommune, NordTrøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 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 variert område med naturskog, som med sin
variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har særlig
betydning for biologisk mangfold. Videre er formålet å bevare områder med sårbar og truet natur
som boreal regnskog og arter knyttet til denne naturtypen, samt edellauvskog med sitt
artsmangfold.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Namdalseid kommune: 182/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 1484 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos Fylkesmannen i NordTrøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet
h) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stiene.
i) Utsetting av saltsteiner.
j) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på

bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på
andre trær enn bjørk.
k) Bålbrenning med medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
l) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
m) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning
av linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier vist i forvaltningsplan er bruk av sykkel og hest og
kjerre samt riding forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med
oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6
annet ledd b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
f) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
h) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
k) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr slik dette er beskrevet i forvaltningsplan.
l) Nødvendige drifts- og vedlikeholdsarbeider på fv. 766.
m) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og
kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.
o) Nødvendig motorferdsel ved aktiviteter nevnt i § 4 g og i, og 7 c, e og f.

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i
distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldlovens § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 3

Forskrift om vern av Hemna naturreservat, Namsos og Namdalseid kommuner,
Nord-Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et variert område med naturskog, som med sin
variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har særlig
betydning for biologisk mangfold. Videre er formålet å bevare truet og sårbar natur som boreal
regnskog, boreal lauvskog, særlig gammelskog under naturlig dynamikk, samt arter typiske for
disse naturtypene.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namsos kommune: 34/27, 34/5, 34/39.
Namdalseid kommune: 179/1, 17973, 154/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 12 886 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid og Namsos kommuner, hos
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
h) Rydding av eksisterende stier avmerket på vernekartet, dvs. fjerning av greiner og nedfall
over stien.

i)

Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu
(gadd) skal ikke felles.
j) Utsetting av saltsteiner.
k) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på
andre trær enn bjørk.
l) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av
lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. Uttak
skal ikke foretas i kjerneområder vist i forvaltningsplan.
m) Rydding av eksisterende flyttelei eller kjørelei i reindrift, avmerket i forvaltningsplan.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier vist i forvaltningsplan, er bruk av sykkel og hest og
kjerre samt riding forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy som
ikke setter varige spor i terrenget.
c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med
oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6
annet ledd b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
f) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
g) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
h) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
i) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
j) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
k) Uttak av ved til hytter i og ved området, jf. forvaltningsplan.
l) Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
m) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materiell til hytter i området.
n) Nødvendig motorferdsel ved aktiviteter nevnt i § 4 g og j, og § 7 c, e, j, k og l.
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i
distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak or å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 4

Forskrift om vern av Storåa naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et variert område med naturskog, gammel, fuktig
granskog, bekkekløft, rike skogtyper, og rikt artsmangfold av lav, med truede og sjeldne arter.
Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har
området særlig betydning for biologisk mangfold.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Lierne kommune: 30/1, 30/5.
Naturreservatet dekker et totalareal på 1101 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Lierne kommune, hos Fylkesmannen i NordTrøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
f) Utsetting av saltsteiner.
g) Vedlikehold eksisterende veger, lysløype og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
h) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien
i) Bålbrenning med medbrakt ved.
j) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på
andre trær enn bjørk.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier vist i forvaltningsplan er bruk av sykkel og hest og
kjerre samt riding forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med
oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6
annet ledd b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
f) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materiell til hytter bakenfor
området.
g) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
h) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
i) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
j) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
k) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
l) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr slik dette er beskrevet i forvaltningsplan.
m) Hogst av etablerte plantefelt.
n) Gjenoppføring av hytter, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller
naturskade.
o) Nødvendig motorferdsel for transport av materialer til gjenoppføring av anlegg eller
innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
p) Nødvendig motorferdsel ved aktiviteter nevnt i § 4 f og g, og § 7 c, e og g.
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i
distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak or å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 5

Forskrift om vern av Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune, NordTrøndelag fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et variert område med naturskog, som med sin
variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har særlig
betydning for biologisk mangfold. Videre er formålet å bevare sårbar og truet natur som
kalkskoger, som har et rikt artsmangfold.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Snåsa kommune: 67/25, 68/14.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 789 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Snåsa kommune, hos Fylkesmannen i NordTrøndelag, 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 ikke tillatt utenfor etablerte bålplasser vist i forvaltningsplan.
§ 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) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
f) Vedlikehold av eksisterende veger, lysløype og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
g) Rydding av eksisterende stier vist på vernekaret, dvs. fjerning av greiner og nedfall over
stien.
h) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på
andre trær enn bjørk.
i) Bålbrenning i henhold til gjeldende regelverk, på plasser tilrettelagt for dette, jf.
forvaltningsplan.
j) Beiting i avgrensede områder, i henhold til forvaltningsplan.
k) Utsetting av saltstein.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier vist i forvaltningsplan, er sykling og bruk av hest og
kjerre samt riding forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller lett
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med
oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
e) Motorisert ferdsel på bilveger i området.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6
annet ledd b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d, i samsvar med forvaltningsplan.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
f) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
g) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
h) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
i) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
j) Enkel tilrettelegging for friluftsliv i samsvar med forvaltningsplan.
k) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr, slik dette er beskrevet i forvaltningsplan.
l) Hogst av etablerte plantefelt.
m) Legging av jordkabel, vannrør og kloakkledning og lignende langs eksisterende grøftetrase
fra gårdstunet og ned til Snåsavatnet, jf. kart.
n) Oppføring av gjerder i forbindelse med beiting.
o) Nødvendig motorferdsel ved aktiviteter nevnt i § 4 f og k, og § 7 c, e, m og n.
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i
distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldlovens § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak or å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 6

Forskrift om vern av Hemrasmarka naturreservat, Stjørdal kommune, NordTrøndelag
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 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 variert område med naturskog, gammel, fuktig
granskog, boreal regnskog, rike skogtyper, og et rikt artsmangfold med regionalt og nasjonalt
sjeldne arter. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser har området særlig betydning for biologisk mangfold.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Stjørdal kommune: 226/1, 231/1, 227/2, 229/4,
351/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på 1686 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Stjørdal kommune, hos Fylkesmannen i NordTrøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
h) Utsetting av saltsteiner.
i) Rydding og vedlikehold av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over
stiene, samt vedlikehold av merking.
j) Bålbrenning med medbrakt ved.

k) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell
samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på
bjørk. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til
enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på
andre trær enn bjørk.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier vist i forvaltningsplan er bruk av sykkel og hest og
kjerre samt riding forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe.
Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding
til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest og drag eller med lett
beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig
dokumentasjon for avtale med oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i §
6 annet ledd b.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
f) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materiell til hytter bakenfor
området.
g) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
h) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
i) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
j) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med
reindrift.
k) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
l) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig
oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr slik dette er beskrevet i forvaltningsplan.
m) Nødvendig motorferdsel ved aktiviteter nevnt i § 4 e, f, g og h og § 7 c, e og g.
n) Nødvendig transport på frossen, snødekt mark i forbindelse med skogsdrift av
bakenforliggende område.
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i
distriktsplanen i henhold til reindriftsloven.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak or å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 7
Forskrift om vern av Luvdalsætra naturreservat, Åmot kommune, Hedmark
Fastsatt ved kongelige resolusjon 16. desember 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 relativt intakt bekkekløftmiljø med gammel
granskog som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder kravfulle og truede
plante-, sopp- og lavarter. Kvannbekken renner gjennom området og danner en bekkekløft med flere
små fossefall.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle
dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Åmot kommune: 35/37.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 447 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 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 reservatet. Planting eller såing av
trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av bygninger,
anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier,
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking
eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er
ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt.
e) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende traktorveier angitt på vernekartet.
f) Felling av trær som utgjør en sikkerhetsrisiko for eksisterende bygninger i ei sone på 40 meter
fra husveggen.
g) Utsetting av saltsteiner.
h) Forsvarets øvingsaktivitet, begrenset til nødvendig passering gjennom området med personell til
fots og på ski og uten bruk av skarpe våpen.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet
og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av
skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet før kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d) Sykling på eksisterende traktorveier som er vist på vernekartet.
e) Forsvarets motorferdsel med snøscooter på frossen eller snødekt mark, begrenset til nødvendig
støtte for sanitet og beredskap for øvingsvirksomhet nevnt i § 4 h.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting.
d) Motorisert ferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og g, og § 7 b og c.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller
hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 8
Forskrift om vern av Skordalen naturreservat, Åmot kommune, Hedmark
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 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 relativt intakt økosystem med gammel granskog
som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder kravfulle truede plante-, soppog lavarter. Området består av en bekkedal med bratte lisider og grovvokst høgstaudegranskog på delvis
kalkrik berggrunn, samt et platå med urskogsnær fjellgranskog med mye 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.: Åmot kommune: 35/32.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 2656 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 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 reservatet. Planting eller såing av
trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av bygninger,
anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier,
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking
eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er
ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn under jakt på storvilt.
g) Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende sti, traktorveier og snuplass angitt på
vernekartet, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
h) Forsvarets øvingsaktivitet, begrenset til nødvendig passering gjennom området med personell til
fots og på ski og uten bruk av skarpe våpen.
i) Utsetting av saltsteiner.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.

b) Sykling er forbudt, utenom på eksisterende sti og traktorveier som er vist på vernekartet.
c) Bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet
og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av
skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke
øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet før kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d) Nødvendig motorisert ferdsel på traktorveien til snuplassen i Skordalen som er vist på
vernekartet.
e) Sykling på eksisterende sti og traktorveier som er vist på vernekartet.
f) Forsvarets motorferdsel med snøscooter på frossen eller snødekt mark, begrenset til nødvendig
støtte for sanitet og beredskap for øvingsvirksomhet nevnt i § 4 h.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Oppsetting av jakttårn for storviltjakt.
d) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting.
e) Motorisert ferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f, g og h og § 7 b, c og d.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller
hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 9
Forskrift om vern av Rundkollen og Sortungsbekken naturreservat, Nittedal kommune,
Akershus
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et intakt, sammenhengende og stort
barskogområde med særlig betydning for biologisk mangfold. Naturreservatet inneholder eldre
granskog med naturlig dynamikk og tilhørende artsmangfold, elementer av gammel grovvokst
furuskog og en regionalt godt utviklet og intakt bekkekløft i gammelskog med et rikt
artsmangfold. Området har også særlig betydning for arealkrevende gammelskogarter og rovfugl.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem. Naturreservatet anses som velegnet til å øke sin verneverdi gjennom fri
utvikling.
Det skal samtidig tas hensyn til bruk av naturreservatet til idretts- og friluftslivsformål som
ikke forringer verneverdiene nevnt i § 1, første ledd.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nittedal kommune: 49/6, 52/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 5079 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. De nøyaktige grensene for
reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Nittedal kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveger i
henhold til tilstand på vernetidspunktet.
f) Begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene
angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd.
g) Vedlikehold av eksisterende traktorveger vist på vernekartet.
h) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før
jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.

i) Utsetting av saltsteiner.
j) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
k) Orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på
fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i ”Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til
naturmiljø og rettighetshavere” av 3.12.1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen
følges.
l) Utplassering av kjentmannsposter, dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet og postplasseringen er avklart med forvaltningsmyndigheten i forkant.
m) Terrengløp på eksisterende stier eller utenfor sti dersom det ikke forringer verneverdiene
angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd.
n) Skirenn.
o) Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet, jf. § 3 første ledd.
§ 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, herunder landing og start med luftfartøy er
forbudt.
b) Utenom eksisterende veier og stier er bruk av sykkel samt ridning forbudt.
Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere ferdselen i hele
eller deler av naturreservatet.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor
i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende traktorveger vist på
vernekartet.
c) Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende løypetrasé eller
løypetraseer som er tillatt etter andre bestemmelser i forskriften.
d) Motorisert ferdsel på eksisterende traktorveger på gnr./bnr.: 49/6 i Nittedal kommune i
forbindelse med drift av skog utenfor naturreservatet. Traktorvegene er avmerket på
vernekartet.
e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
b) Oppsetting av nye gjerder i forbindelse med beiting.
c) Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
e) Tilrettelegging av en trasé fra velteplass og nordover mellom Buvann og Vrangen for
fremtidig tømmertransport i forbindelse med skogsdrift utenfor naturreservatet. Traséen er
avmerket på vernekartet.
f) Bruk av området til sykkelritt.
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med istandsetting og vedlikehold av eksisterende
demning i sydenden av Damsortungen.
h) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som
nevnt i § 6 andre ledd b.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 e, g og i og § 7 a, b,
c og d.

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten etter denne
forskrift.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 689 om
fredning for Rundkollen naturreservat, Nittedal kommune, Akershus.

Vedlegg 10
Forskrift om vern av Furuåsen og Hagahogget naturreservat, Asker kommune, Akershus
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et variert skogområde som har særlig betydning
for biologisk mangfold og inneholder bestemte typer natur i form av alm-lindeskog med tilhørende
markvegetasjon, noen svært rike og andre fattige partier av barskog, og med kjerner av eldre urørt
skog. Naturreservatet har stor variasjon i vegetasjonstyper og rike overgangssoner mellom
edellauvskog og barskog. Området har også en særlig betydning som viltområde, spesielt for
spettefugler, hønsefugler og rovfugler. Sørvendte fjellskrenter har særlig betydning som
hekkeplass for rovfugl.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem. Naturreservatet anses som velegnet til å øke sin verneverdi gjennom fri
utvikling.
Det skal samtidig tas hensyn til bruk av naturreservatet til idretts- og friluftslivsformål som
ikke forringer verneverdiene nevnt i § 1 første ledd.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Asker kommune:16/8, 17/1, 17/2, 17/13 17/14,
18/1, 19/1, 95/1, 95/3 og 95/4.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 1842 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. De nøyaktige grensene for
reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Asker kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Utsetting av saltsteiner.
f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før
jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.
g) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
h) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveier, i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.

i) Begrenset utvidelse av eksisterende stier som ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet, jf. § 3 første ledd.
j) Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger på gnr./bnr. 16/8 og 95/4 i
Asker kommune, i henhold til standard på vernetidspunktet.
k) Orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på
fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til
naturmiljø og rettighetshavere» av 3.12.1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen
følges.
l) Utplassering av kjentmannsposter, dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet og postplasseringen er avklart med forvaltningsmyndigheten i forkant.
m) Terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer verneverdiene
angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd.
n) Skirenn.
o) Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet, jf. § 3 første ledd.
p) Nødvendig rydding av vegetasjon ved utsiktspunkt på gnr./bnr. 95/4 i Asker kommune.
q) Felling av trær og rydding av vegetasjon inntil 20 meter rundt eksisterende bygninger på
gnr./bnr. 16/8 og 95/4 i Asker kommune.
r) Felling av enkelttrær som kan medføre skade på bygninger.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med
luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel samt ridning forbudt.
Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere ferdselen i hele
eller deler av naturreservatet.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
b) Oppsetting av nye gjerder i forbindelse med beiting.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
d) Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier.
e) Uttak av ved til eget bruk på eksisterende hytte på gnr./bnr. 16/8 og 95/4 i Asker
kommune.
f) Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller
naturskade.
g) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende bygning
på gnr./bnr. 16/8 og 95/4 i Asker kommune.
h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j og § 7 a, b, c, d, e og
f.
i) Bruk av området til sykkelritt.

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten etter denne
forskrift.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 13. desember 2002 nr.
1547 om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 35, fredning av Hagahogget naturreservat,
Asker kommune, Akershus.

Vedlegg 11
Forskrift om vern av Fagermåsan naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som inneholder en bestemt type natur i
form av en større, velutviklet og uberørt nedbørsmyr med tilliggende skogområde. Naturreservatet
representerer et eksempel på et urørt myr- og skogområde i en region som ellers er betydelig
påvirket gjennom lengre tid med aktivt skogbruk. Området har særlig betydning for biologisk
mangfold i form av å være en viktig fuglebiotop og rasteplass for trekkfugler.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Naturreservatet anses som velegnet til å øke sin verneverdi gjennom fri utvikling.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Aurskog-Høland kommune:159/3, 2/176.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 1402 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. De nøyaktige grensene for
reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Aurskog-Høland kommune, hos Fylkesmannen i
Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) 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 veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Utsetting av saltsteiner.
f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før
jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.
g) Forsiktig rydding av kvist og småbusker i skuddfeltet i forbindelse med storviltjakt.
h) Vedlikehold av eksisterende jakttårn vist på vernekartet i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
i) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle hesteveier vist på
vernekartet, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
j) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med
luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel samt ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
e) Merking, rydding og vedlikehold av andre eksisterende stier enn de som er vist på
vernekartet.
f) Omlegging og endring av eksisterende stier og skiløype vist på vernekartet.
g) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som
nevnt i § 6 andre ledd b.
h) Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av eksisterende skiløype vist på vernekartet, etter
standard på vernetidspunktet.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 b og c.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn
eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet.
Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten etter denne forskrift.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. september 1981 nr. 4788 om
fredning for Fagermosen naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus.

Vedlegg 12
Forskrift om vern av Krokskogen naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et stort, variert og representativt barskogområde
for høyereliggende partier i Krokskogen med gjenværende større forekomster av gammel skog
med naturlig dynamikk og truet, sjelden og sårbar natur. Naturreservatet har særlig betydning for
biologisk mangfold ved at det inneholder større og sammenhengende gammelskogområder, god
forekomst av truet og sjelden sopp- og lavflora knyttet til gamle og døde trær og et rikt fugle- og
dyreliv.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem. Naturreservatet anses som velegnet til å øke sin verneverdi gjennom fri
utvikling.
Det skal samtidig tas hensyn til bruk av naturreservatet til idretts- og friluftslivsformål som
ikke forringer verneverdiene nevnt i § 1, første ledd.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Ringerike kommune: 3/25,18/13, 25/10, 32/8,
32/16, 38/41, 38/53, 38/54, 42/81 og 44/22. Hole kommune: 182/6 og 186/7.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 12 921 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike og Hole kommuner, 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.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og skiløyper i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
f) Begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene
angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd.
g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før
jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.

h) Utsetting av saltsteiner.
i) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
j) Orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på
fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i ”Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til
naturmiljø og rettighetshavere” av 3.12.1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen
følges.
k) Utplassering av kjentmannsposter, dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet og postplasseringen er avklart med forvaltningsmyndigheten i forkant.
l) Terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer verneverdiene
som er angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd.
m) Skirenn.
n) Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet, jf. § 3 første ledd.
o) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
p) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med
luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veier og stier er bruk av sykkel samt ridning forbudt.
Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere ferdselen i hele
eller deler av naturreservatet.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
c) Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende løypetraseer eller
løypetraseer som er tillatt etter andre bestemmelser i forskriften.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
b) Oppsetting av nye gjerder i forbindelse med beiting.
c) Bruk av området til sykkelritt.
d) Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
f) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og
kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.
h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og h og § 7 a, b d og e.

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 13. desember 1991 nr. 918 om
Merratjern-Søndagsbrenna naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud.

Vedlegg 13
Forskrift om vern av Skibergfjell naturreservat, Hof kommune, Vestfold
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et større og tilnærmet urørt skogsområde med
særskilt naturvitenskapelig verdi som referanseområde. Området representerer også en bestemt
type natur i form av en sjeldent stor og sammenhengende granskog. Området har for øvrig stor
variasjon i forekomsten av skogtyper, herunder bekkekløfter, samt god forekomst av død ved, og
en rekke sjeldne og sårbare arter, og har dermed også særlig betydning for biologisk mangfold.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Hof kommune: 21/1, 22/1, 2 og 26/3.
Naturreservatet dekker et areal på ca. 7190 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Hof kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Beiting.
c) Utsetting av saltsteiner til vilt og beitedyr.
d) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
e) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
f) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
g) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.
h) Vedlikehold av traktorveier og stier, sleper eller hesteveier, samt andre anlegg og
innretninger, inntegnet på vernekartet, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
i) Vedlikehold og rydding av setervoll og tun på Markenrudsetra, Markenrudhytta og
Sandbekkstua, markert i vernekartet.
j) Bruk av båtplass på Markenrudhytta markert i vernekart og opplag av båt som benyttes i
Øksne.

k) Vedlikehold og nødvendig rydding av nærområdet rundt relestasjon med tilhørende hytte,
markert i vernekartet, herunder mulighet til vedlikehold av strømtilførsel.
l) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende traktorveier og stier, sleper og hesteveier 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 uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorveier inntegnet på
vernekartet.
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 bruk av følgende veier inntegnet på vernekartet, i samsvar med
motorferdsellovens bestemmelser:
1. Traktorvei fra enden av bilvei (Seterveien) og til den møter gammel hestevei
(Sandbekkveien).
2. Gammel hestevei (Sandbekkveien) fra reservatgrensa og opp til Sandbekkstua.
3. Traktorvei som tar av fra traktorvei nevnt under punkt 1 og opp til
Markenrudsetra.
4. Gammel hestevei som tar av fra traktorvei nevnt under punkt 1 og opp til
Markenrudsetra.
5. Slepe som går inn til Markenrudhytta langs innsjøen Øksne.
6. Merket tursti mellom Skibergfjell og Gausesetra.
d) Nødvendig motorferdsel med lett terrenggående kjøretøy langs eksisterende slepe
inntegnet på vernekartet, i forbindelse med drift og vedlikehold av relestasjon på
Skibergfjell.
e) Oppkjøring av skiløyper på traktorvei, stier og slepe, markert i vernekartet.
f) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet til aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
c) Oppsetting av gjerder for beiting.
d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
e) Merking av turveier og stier inntegnet på vernekartet.
f) Merking og enkel tilrettelegging av nye turstier.
g) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 a.
h) Nødvendig klopping av stier og sleper.
i) Nødvendig vegetasjonsrydding for å opprettholde utsiktspunkt på Skibergfjell, markert
i vernekartet.
j) Hogst av ved til setre og hytter i reservatet.
k) Nødvendig vegetasjonsrydding innenfor sone markert i vernekartet på gnr/bnr 22/1,
samt etablering av bålplass og båtplass.
l) Oppsetting av nye bygninger til erstatning for sammenfalne bygninger i tilknytning til
de tre bebyggelsene nevnt i § 4 i, samt gjenreising av bygninger som har gått tapt ved
naturskade eller brann.

m) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til Sjulerudseter.
n) Nødvendig oppgradering av relestasjon på Skibergfjell med tilhørende jordkabler.
o) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
p) Nødvendig øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd.
q) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 c, h og i, og § 7 c,
d, h, l og n.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den naturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel
av naturreservatet.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 17. desember 2010 nr.
1625 om vern av Markenrud naturreservat, Hof kommune, Vestfold.

Vedlegg 14

Forskrift om vern av Dørdalen naturreservat, Gausdal kommune, Oppland
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare en bekkekløft med gammel og artsrik skog med
rike vegetasjonstyper, som har særlig betydning for biologisk mangfold. Naturreservatet har en
variert vegetasjon og et variert artsmangfold. I naturreservatet er det frodige, lauvdominerte
høgstaudeskoger og gråor-heggeskog med et høgt antall sjeldne og sårbare plantearter. Særlig er
forekomsten av bergveggsmiljøer og en sjelden lavflora spesiell.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand og la gammelskogen få
utvikle seg fritt slik at verneverdiene kan videreutvikles.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Gausdal kommune: 60/1, 61/3, 62/1, 64/3, 64/7,
65/1, 67/1, 67/2, 68/1, 68/17, 73/1, 73/3, 73/4, 160/1
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 2720 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Gausdal kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler,
kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak,
oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er
forbudt.
e) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Beiting
b) Sanking av bær og matsopp.
c) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
f) Vedlikehold av eksisterende traktorveger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet. Eksisterende traktorveger 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 eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Ridning og bruk av hest og kjerre er forbudt utenom eksisterende traktorveger og sti
avmerket på vernekartet.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende
traktorveger vist på vernekartet.
c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av
beitedyr.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og
kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndighetene 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) Utsetting av saltstein for bufe og hjortevilt.
d) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy
som nevnt i § 6 annet ledd b.
e) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
f) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier.
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 dyrket mark.
k) Sikkerhetstiltak mot flom i Dørjas nedre deler ved Snertingdalen.
l) Nødvendige tiltak innenfor naturreservatet for vedlikehold av tilgrensende veger.
m) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og
kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.
o) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, e, h, j, k og
l.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet,
jf. naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 15
Forskrift om vern av Nørdstebøberget naturreservat, Nordre Land og Etnedal kommuner,
Oppland
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et relativt stort og sammenhengende område som
har særlig betydning for biologisk mangfold i form av gammelskog med et meget rikt og variert
artsmangfold, og der en stor andel er rik lavlandsskog. Videre er formålet med naturreservatet å
bevare et område et område med en natur- og skogtyper som lågurt-furuskog, lågurt-granskog,
høgstaudegranskog, sumpskog, rikt hasselkratt og boreal lauvskog. Stedvis er det svært kalkrikt
med innslag av flere svært kalkkrevende arter. I naturreservatet er det et stort artsmangfold med en
rekke sjeldne og sårbare arter særlig av karplanter og vedsopp. Området har mye død ved. I
naturreservatet er det også en artsrik, sjelden og sårbar fuglefauna.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nordre Land kommune: 21/1, 21/32, 25/11,
27/65.
Etnedal kommune: 126/2, 126/19
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 3157 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Nordre Land kommune og Etnedal kommune, hos
Fylkesmannen i Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler,
kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak,
oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer
er forbudt.
e) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Beiting
b) Sanking av bær og matsopp.
c) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.

f) Vedlikehold av eksisterende traktorveger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet. Eksisterende traktorveger er avmerket på vernekartet.
g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende
lovverk.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
For 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
oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende
traktorveger vist på vernekartet.
c) Nødvendig motorferdsel på traktorveger avmerket på vernekartet i forbindelse med
skogsdrift.
d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av
beitedyr.
e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting.
c) Utsetting av saltstein for bufe og hjortevilt.
d) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier.
f) Etablering av nye stier og skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv, forutsatt
at naturmiljøet ikke blir skadelidende.
g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
h) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
i) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy
som nevnt i § 6 annet ledd b.
j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d, e, f og g.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet,
jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 16
Forskrift om vern av Åkre og Vikane naturreservat, Ullensvang herad, Hordaland
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2016 med heimel i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremma av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (føremål)
Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit større, naturprega skogområde med
sjeldan og sårbar natur i indre fjordstrok. Skogen er blant dei eldste, mest intakte og naturprega i
Hordaland. Av særlege kvalitetar er ein variert skogstruktur med mange treslag i ulik aldrar og
dimensjonar. Dette, saman med ein lang kontinuitet av døde tre i ulik nedbrytingsstadium, gjev eit
stort mangfald av artar.
Området har stor naturvitskapleg verdi, både som referanseområde og som studieområde
innan forsking og undervising.
Det er eit føremål å bevare verneverdiane i best mogleg tilstand, og at mangfaldet av artar
og deira livsmiljø skal få utvikle seg mest mogleg naturleg i naturreservatet.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Ullensvang herad: 125/1 og 126/2,3,4.
Naturreservatet dekker eit totalareal på ca 1846 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima - og miljødepartementet desember 2016. Dei nøyaktige grensene for
naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast.
Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Ullensvang herad, hjå Fylkesmannen i
Hordaland, i Miljødirektoratet og i Klima – og miljødepartementet.
§ 3. (vernereglar)
I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som er nemnde i
føremålet med vernet.
I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:
a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er
forbode å fjerne plantar og sopp (inkludert lav), eller delar av desse frå naturreservatet.
Planting og såing av tre og anna vegetasjon er forbode.
b) Dyreliv, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig
forstyrring. Utsetting av dyr er forbode.
c) Det må ikkje settast i gong tiltak som kan endra naturmiljøet, som for eksempel oppføring
av bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av
campingvogner, brakker eller liknande, framføring av luftleidningar, jordkablar,
kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak,
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte
forureiningstilførslar, lagring av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
plantevern- eller skadedyrmidlar. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje
uttømande.
d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangement eller liknande er forbode.
§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)
Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Sanking av bær, nøtter og matsopp.
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk.
c) Fjerning av treslag som ikkje er stadeigne.
d) Beiting med beitedyr som har tradisjon i området og som ikkje er til påviseleg skade
for det biologiske mangfaldet.
e) Vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar i samsvar
med tilstand på vernetidspunktet.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:
a) Motorisert ferdsle er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.
b) Utanom eksisterande vegar er bruk av sykkel, hest og kjerre, samt riding forbode.
§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel)
Ferdslereglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og
tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er avgjort av forvaltingsmynde. Unntaket
gjeld ikkje øvingsverksemd.
Ferdslereglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyrety som ikkje set varige spor i
terrenget.
b) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
c) Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Kjøretøy som
nyttast skal vere skånsam mot markoverflata. Ein skal gje melding til oppsyn for
verneområdet før køyringa skjer.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)
Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d.
b) Merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar.
c) Istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel kring kulturminne.
d) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk.
e) Oppsetting av gjerde og utsetjing av saltsteinar i samband med beiting som omtalt i § 4 d.
f) Kontrollert hogst av tre som er til ulempe for bygningar og anlegg.
g) Uttransport av felt elg og hjort med anna køyrety enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6
andre ledd a.
h) Naudsynt motorferdsle i samband med aktivitetar nemnt i § 4 c og e, og § 7 c, d og e.
§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)
Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet
med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven
§ 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta avgjer, kan gjennomføre tiltak for
å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltingsplan)
Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltingsstyresmakt)
Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsmynde etter denne forskrifta.
§ 12. (iverksetting)
Denne forskrifta trer i kraft straks.

Vedlegg 17
Forskrift om vern av Ullensvang naturreservat, Ullensvang herad, Hordaland
Fastsett ved kongeleg resolusjon 16. desember 2016 med heimel i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremma av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (føremål)
Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit område som representerer ein bestemt
type natur i form av eit stort lauvskogsområde som er typisk for indre strok av Hardangerfjorden,
med tilhøyrande artar og naturlege økologiske prosessar. Boreal lauvskog dominerer, men det finst
òg innslag av edellauvskog med hassel og ask. Variasjonen i vegetasjonstypar og gradienten
gjennom ulike vegetasjonssoner frå fjord til fjell er viktige kvalitetar ved området.
Det er eit føremål å bevare verneverdiane i best mogleg tilstand, og at mangfaldet av arter
og deira livsmiljø skal få utvikle seg mest mogleg naturleg i naturreservatet.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Ullensvang herad: 76/1.
Naturreservatet dekker eit totalareal på om lag 964 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. Dei nøyaktige grensene for
naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.
Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Ullensvang herad, hjå Fylkesmannen i
Hordaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernereglar)
I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som er nemnde i
føremålet med vernet.
I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:
a) Vegetasjonen, medrekna døde tre og buskar, er verna mot skade og øydelegging. Det er
forbode å fjerne planter, sopp og lav, eller delar av desse frå naturreservatet. Planting og
såing av tre eller anna vegetasjon er forbode.
b) Dyrelivet, merekna reir- og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig
forstyrring. Utsetting av dyr er forbode.
c) Det må ikkje settast i gong tiltak som kan endre naturmiljøet, slik som oppføring av
bygningar, anlegg, gjerde, varige eller midlertidige innretningar, framføring av luft- og
jordliner, bygging av vegar, nydyrking, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak,
oppfylling og lagring av massar, utføring av kloakk eller anna konsentrert forureining,
tøming av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller
skadedyrmidlar. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande.
d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbode.
e) Det er forbode å gjere opp open eld i reservatet, medrekna bruk av grill.
§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)
Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for
a) Sanking av bær og matsopp, med unntak av artar som er oppført på gjeldande raudlister.
b) Uttak av framande treslag.
c) Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk.
d) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk
e) Beiting med beitedyr som ikkje er til påviseleg skade for det biologiske mangfaldet.
f) Vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar i samsvar
med tilstand på vernetidspunktet.
g) Merking og rydding av stiar i tråd med forvaltingsplan, jf. § 10.
h) Bruk av bålplass på Stuasete.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.

b) Bruk av sykkel er forbode.
c) Riding og leiing av hest i samband med friluftsliv er berre tillate på stiane i reservatet
og på stølsvollen ved Stuasete.
§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel)
Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og
tiltak som gjeld ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og gjennomføring
av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver bestemt av forvaltningsstyresmakta. Unntaket gjeld ikkje
øvingskøyring.
Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Kjøretøy som
nyttast skal vere skånsam mot markoverflata. Ein skal gi melding til oppsyn for
verneområdet før køyringa skjer.
b) Landing og start med Forvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)
Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig oppreinsking og førebyggjande tiltak i bekkar for å hindre utrasing og skade på
veg, busetnad og annan infrastruktur.
b) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d.
c) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.
d) Istandsetting av stølshuset til Ullensvang prestegard.
e) Skjøtsel og rydding av vegetasjon på stølsvollen ved Stuasete i tråd med forvaltingsplan.
f) Tiltak i samband med forvalting av vilt.
g) Nødvendig gjerding i samband med beiting.
h) Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting.
i) Nødvendig motorferdsel i samband med aktiviteter etter § 4 f og § 7 c, d, e, f, g og h.
§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)
Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot formålet
med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven
§ 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta avgjer, kan gjennomføre tiltak for
å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltingsplan)
Det skal utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltingsmynde)
Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltningsmynde etter denne forskrifta.
§ 12. (iverksetjing)
Denne forskrifta trer i kraft straks.

Vedlegg 18
Forskrift om vern av Kopperhaugene og Vindernhøgda friluftslivsområde, Oslo kommune,
Oslo
Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2009 nr. 35 om
naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med vernet er å bevare de naturopplevelsesverdier som gjør at området har
særskilte kvaliteter for friluftslivet og å bevare et mye brukt friluftslivsområde uten større inngrep
og tilrettelegginger. Naturopplevelsesverdiene består særlig av et større, sammenhengende og
mangfoldig naturområde med stor variasjon i topografi og mange ulike landskapsrom uten
forstyrrende inngrep. Friluftslivsområdet har kvaliteter knyttet til store og åpne myrområder, åpne
toppartier med furu- og barblandingsskog, gode utsiktspunkt og partier med urskogspreg. Det
inngår også bergvegger, stup og ville kløfter. Området har et variert og rikt biologisk mangfold og
er levested for sjeldne og sårbare arter.
Det skal samtidig tas hensyn til bruk av friluftslivsområdet til idretts- og friluftslivsformål
som ikke forringer verneverdiene nevnt i § 1 første ledd.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Friluftslivsområdet berører følgende gnr./bnr.: Oslo kommune: 25/2, 67/7, 13/2 og 39/2.
Friluftslivsområdet dekker et totalareal på ca 2248 dekar. Grensene for friluftslivsområdet
går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2016. De nøyaktige grensene for
friluftslivsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og
Akershus og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I friluftslivsområdet kan det ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre områdets verdi
som friluftslivsområde, jf. § 1.
I friluftslivsområdet 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 friluftslivsområdet.
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 friluftslivs- og
naturopplevelsesverdiene, 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.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus avgjør i tvilstilfelle om et tiltak kan endre områdets
verdi som friluftslivsområde vesentlig.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveier.
f) Begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene
angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd.

g) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved på eksisterende bålplasser, i samsvar med
gjeldende lovverk.
h) Utsetting av saltsteiner.
i) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før
jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.
j) Orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i ”Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø
og rettighetshavere” av 3.12.1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen følges.
k) Utplassering av kjentmannsposter, dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet og postplasseringen er avklart med forvaltningsmyndigheten i forkant.
k) Terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer verneverdiene
angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd.
l) Skirenn.
m) Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet, jf. § 3 første ledd.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til naturopplevelsesverdier, vegetasjon, dyreliv
og kulturminner.
I friluftslivsområdet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med
luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veier og stier er bruk av sykkel samt ridning forbudt.
c) Forvaltningsmyndigheten kan i egen forvaltningsplan gi bestemmelser om bruk av
området.
Klima- og miljødepartementet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere
ferdselen i hele eller deler av friluftslivsområdet.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
c) Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende løypetraseer eller
løypetraseer som er tillatt etter andre bestemmelser i forskriften.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
b) Oppsetting av nye gjerder i forbindelse med beiting.
c) Bruk av området til sykkelritt.
d) Utbedring, oppgradering og omlegging av eksisterende stier og løyper.
e) Anleggelse av nye stier og løyper, hvis tiltaket ikke strider mot verneformålet.
f) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og h og § 7 a, b, d, e og f.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige
samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Det kan ikke gis dispensasjon til tiltak som vesentlig
endrer områdets verdi som friluftslivsområde.

§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å
opprettholde eller oppnå den verdi for naturopplevelse og friluftsliv som er formålet med vernet.
Slik skjøtsel skal foregå i henhold til forvaltningsplan godkjent etter § 10.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av
friluftslivsområdet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel og for områdets bruk. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Fylkesmannen i Oslo og
Akershus.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Klima- og miljødepartementet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskrift.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

