Vedlegg 1
Forskrift om vern av Laksejuv naturreservat i Krødsherad kommune, Buskerud fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i
form av gammel naturskog med spesielle verdier knyttet til bekkekløft og rike skogtyper. Området har
særskilt betydning for biologisk mangfold gjennom et rikt artsmangfold særlig av lav og karplanter.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Krødsherad kommune: 213/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1378 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Krødsherad kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud,
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger,
anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier,
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, opplag av båter, henleggelse av avfall,
gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
e) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Utsetting av saltsteiner i samsvar med gjeldende lovverk.
f) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av kvist og
småbusker i skuddfeltet.
h) Rydding og vedlikehold av eksisterende stier angitt på vernekart, dvs. fjerning av greiner og
nedfall over traseen, samt vedlikehold av skilting og merking.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende stier angitt på vernekartet er bruk av sykkel og hest og kjerre samt
ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
e) Oppsetting av gjerde for husdyrbeite.
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 b, c og e.
g) Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt elg og hjort med lett terrengkjøretøy som ikke
omfattes av § 6 annet ledd b.
h) Etablering av enkel tursti som krysser verneområdet i retning nord - sør.
§ 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 2
Forskrift om vern av Orkerødskogen naturreservat i Moss kommune, Østfold fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur som har
særlig betydning for biologisk mangfold, med varierte, rike skogtyper med mye lågurt-granskog,
videre kalkfuruskog, blåbærfuru- og eikeskog, alm-lindeskog og bregneskog, med tilhørende rik flora
og fauna i det geologiske Oslo-feltet. Området representerer en spesiell naturtype i lavereliggende
trakter under marin grense i Sørøst-Norge.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Moss kommune: 1/2874, 1/3302, 1/3306.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 474 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Moss kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet.
b) Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
c) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
d) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger,
anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier,
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling,
kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av
tiltak er ikke uttømmende.
e) Bruk av naturreservatet til andre større arrangementer er forbudt.
f) Bålbrenning er forbudt.
g) Beiting er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Rydding av vindfall over etablerte stier og fjerning av greiner som hindrer ferdsel på etablerte
stier.
e) Fjerning av vegetasjon langs jordekant av hensyn til maskinbruk på dyrket mark.

f) Fjerning av enkelttrær pga. utsikt fra Orkerød skanse, hogst av enkeltvise faretrær ved leirplass
angitt på vernekartet, samt ved Orkerød sykehjem. Felt virke skal bli liggende som dødved i
reservatet.
g) Vedlikehold av stier angitt på vernekartet i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
h) Merking av etablerte stier.
i) Bruk av området til turorientering med faste sesongposter, samt terrengløp på etablerte stier.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Utenom stier inntegnet på vernekartet er bruk av sykkel og ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
b) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 e.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
d) Hogst av trær som utgjør et skyggeproblem for dyrket mark.
e) Uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre
ledd a.
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e, f, g, og § 7 b og c.
g) Utbedring av etablerte stier.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn
eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 3
Forskrift om vern av Vinstradalen naturreservat i Nord-Fron kommune, Oppland fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av en meget stor,
velutviklet, svært variert, artsrik elve- og bekkekløft, sjeldne og rike skogtyper som lågurtskog,
høgstaudeskog, boreal lauvskog, bekkekløft, flommarksskog, gråor-heggeskog i tillegg til rasmark og
bergvegger. Videre har området særlig betydning for naturmangfold ved at det er et viktig leveområde
for sjeldne, sårbare og truede arter, deriblant et stort mangfold av karplanter, makrolav og vedboende
sopp hvor mange arter er knyttet til gammel naturskog med mye død ved. Området har i tillegg
spesielle kulturbetingede elementer og kulturpregede vegetasjonssamfunn.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle
dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nord-Fron kommune: 215/1, 215/2, 215/3, 216/1,
216/7, 216/11, 217/1, 217/4, 217/5, 217/7, 220/1, 220/4, 221/1, 221/2, 221/11, 221/18, 222/1, 222/2,
222/16, 223/1, 223/6, 224/1, 224/12, 225/1, 225/12, 226/1, 226/10, 227/7
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4157 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Nord-Fron kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 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 større arrangementer er forbudt.
e) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Beiting.
b) Sanking av bær og matsopp.
c) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.

f) Vedlikehold av traktorveger og andre eksisterende anlegg og innretninger i henhold til tilstand
på vernetidspunktet. 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 nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
i) Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivået og
økning av linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet
nevneverdig.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Ridning og bruk av hest og kjerre er forbudt utenom eksisterende traktorveger avmerket på
vernekartet.
c) Bruk av sykkel er forbudt utenom eksisterende traktorveger avmerket på vernekartet og stier.
§ 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
avmerket på vernekartet.
c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn med
beitedyr.
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksnæring på eksisterende traktorveger
avmerket på vernekartet.
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende
energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.
f) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
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) Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt.
d) Rydding av kratt og slått på eksisterende utslåtter avmerket på vernekartet.
e) Skjøtsel av randsoner mot dyrket mark og kulturbeiter.
f) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
g) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger.
h) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke
blir skadelidende.
i) Ridning langs bestemte traséer.
j) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
k) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.

l) Rydding av vegetasjon som utgjør en sikkerhetsrisiko langs fylkesveg 255.
m) Nødvendige tiltak innenfor naturreservatet for vedlikehold av fylkesveg 255 og andre
tilgrensende veger.
n) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
o) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering eller fornyelse av
kraftlinjer.
p) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d, e, f, g, j, l og
m.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn
eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 4
Forskrift om vern av Rodeholene naturreservat i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane fylke
Fastsett ved kongeleg resolusjon 22. juni 2018 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning
av naturens mangfald (naturmangfaldlova) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit område med sitt biologiske og geologiske
mangfald, som representerer ein bestemt type natur i form av eit stort og lite rørt skogområde med eit
stort mangfald av skogs- og vegetasjonstypar, der større delar er urskogprega skog. Området inneheld
mykje daud ved.
Målet er å ta vare på området i mest mogleg naturleg tilstand, med stadeigne artar og
naturtypar, fugle- og dyreliv, og skogdynamikk styrt av naturlege prosessar.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Sogndal kommune: 105/1
Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 4521 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal
merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.
Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Sogndal kommune, hos Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernereglar)
I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet
med vernet.
I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:
a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er
forbode å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse frå naturreservatet. Planting
eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.
b) Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig
uroing. Utsetting av dyr er forbode.
c) Det må ikkje settast i gong tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygningar, anlegg, gjerder, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av
campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar,
kloakkleidningar, bygging av veger, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling
eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert ureining, etterlating av avfall,
gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er
forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.
e) Bålbrenning er forbode.
§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)
Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Beiting
b) Sanking av bær og matsopp.
c) Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller ved ein bringer med seg, etter retningslinjer i
forvaltningsplan.
d) Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk.
e) Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt.
f) Rydding av skotfelt ved jaktpostar slik at feltet er fri for vegetasjon
g) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.
h) Utplassering av saltstein for husdyr og storvilt.

i) Vedlikehald av eksisterande bygningar, gapahukar, jakttårn, stiar, turpostar, bruer og andre
anlegg og innretningar i samsvar med tilstand på vernetidspunktet. Eksisterande vegar er
avmerkt på vernekartet.
j) Merking og rydding av eksisterande stiar og skiløyper i samsvar med forvaltningsplan.
k) Oppsetting av telt i tråd med friluftslova.
l) Oppsetting av mellombelse orienteringspostar for turorientering.
m) Rydding av stiar for ferdsel og sanking av beitedyr, etter retningslinjer i forvaltningsplan, slik
at dei kan haldast opne etter vindfall og liknande.
n) Drift og vedlikehald, samt naudsynt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterande energi- og
kraftanlegg.
o) Oppgradering eller fornying av eksisterande kraftleidningar for heving av spenningsnivå og
auke av linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skadar verneverdiane angitt i verneformålet
nemneverdig.
p) Ringbarking og felling av gran i samsvar med forvaltningsplan.
q) Gjennomføring av mindre arrangement som skikarusell, lokale orienteringsløp o.l. i samsvar
med forvaltningsplan.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:
a) Motorferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.
b) Utanom eksisterande bilveg til Storehaugfjellet som vist på vernekartet, er bruk av hest og
kjerre og riding forbode.
c) Utanom vegar og stiar vist på vernekartet er sykling forbode.
§ 6. (generelle unntak frå ferdselsreglane)
Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og
tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsaugemed, samt
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av forvaltningsstyresmakta.
Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd.
Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Naudsynt motorferdsel for transport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som vert nytta skal
være skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for
verneområdet i forkant av køyring.
b) Naudsynt motorferdsel på bilveg til Storehaugen for tilsyn av beitedyr.
c) Naudsynt motorferdsel på vegen til tårnet på Storehaugen for vedlikehald av mast og anlegg
her.
d) Motorferdsel for grunneigar og den som har skriftleg løyve frå grunneigar på bilvegen til
Storehaugfjellet.
e) Naudsynt uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor
i terrenget, og med traktor eller lett terrengkøyretøy på eksisterande traktorvegar vist på
vernekartet.
f) Naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande
energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast melding til
forvaltningsstyresmakta.
g) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
h) Bruk av kløvhest i næringsverksemd og for uttak av felt vilt.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar – unntak det kan gjevast løyve til)
Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d.
b) Oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4.
c) Tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk.

d) Istandsetjing av bygningar, steinmurar, bruer og andre kulturminne etter samråd med
kulturminnestyresmaktene.
e) Oppsetting av nye jakttårn dersom hjortevilt endrar trekk.
f) Tilretteleggingstiltak på eksisterande stiar
g) Bruk av naturreservatet i miljøbasert reiseliv etter plan godkjend av forvaltningsstyresmakta
h) Naudsynt motorisert transport av ved, material og utstyr til hytter innanfor verneområdet.
i) Naudsynt motorferdsel for transport av saltstein.
j) Naudsynt uttransport av elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i §
6 andre ledd e.
k) Oppgradering eller fornying av kraftleidningar som ikkje er omfatta av § 4.
l) Naudsynt motorferdsel i samband med drift, vedlikehald, oppgradering eller fornying av
kraftleidningar.
m) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter § 4 h, i, j, p og § 7 c, d, e, h, i og n.
n) Gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som er gått tapt ved brann eller
naturskade, og naudsynt motorferdsel for dette.
o) Merking av nye stiar og oppsetting av nye turpostar i samsvar med forvaltningsplan.
§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)
Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet
med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til tryggleik
eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfaldlova § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan iverksetje tiltak for
å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.
naturmangfaldlova § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.
§ 11. (rådgivande utval)
Forvaltningsstyresmakta kan opprette eit rådgivande utval for forvaltninga av naturreservatet.
§ 12. (forvaltningsstyresmakt)
Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta.
§ 13. (ikrafttreding)
Denne forskrifta trer i kraft straks.

Vedlegg 5
Forskrift om vern av Breisete naturreservat i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane fylke
Fastsett ved kongeleg resolusjon 22. juni 2018 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning
av naturens mangfald (naturmangfaldlova) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit område med sitt biologiske og geologiske
mangfald, som representerer ein bestemt type natur i form av eit stort og lite rørt skogområde med eit
stort mangfald av skogs- og vegetasjonstypar, der større delar har areal med urskogprega skog.
Området inneheld mykje daud ved.
Målet er å ta vare på området i mest mogleg naturleg tilstand, med stadeigne artar og
naturtypar, fugle- og dyreliv, og skogdynamikk styrt av naturlege prosessar.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet vedkjem følgjande gnr./bnr.: Sogndal kommune: 105/2
Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 8003 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal
merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.
Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Sogndal kommune, hos Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernereglar)
I naturreservatet må ingen gjere noko som forringar verneverdiane som går fram av føremålet
med vernet.
I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:
a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er
forbode å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse frå naturreservatet. Planting
eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.
b) Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig
uroing. Utsetting av dyr er forbode.
c) Det må ikkje iverksetjast tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygningar,
anlegg, gjerder, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av campingvogner,
brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar,
bygging av veger, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av
masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert ureining, etterlating av avfall, gjødsling,
kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode.
Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.
e) Bålbrenning er forbode.
§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)
Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Beiting
b) Sanking av bær og matsopp.
c) Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller ved ein bringer med seg, på stader som er vist til i
forvaltningsplan.
d) Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk.
e) Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt.
f) Rydding av skotfelt ved jaktpostar slik at feltet er fri for vegetasjon.
g) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.
h) Utplassering av saltstein for husdyr og storvilt.

i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Vedlikehald av eksisterande bygningar, gapahukar, jakttårn, stiar, turpostar, bruer og andre
anlegg og innretningar i samsvar med tilstand på vernetidspunktet. Eksisterande vegar er
avmerkt på vernekartet.
Merking og rydding av eksisterande stiar og skiløyper i samsvar med forvaltningsplan.
Oppsetting av telt i tråd med friluftslova.
Oppsetting av mellombelse orienteringspostar for turorientering.
Rydding av stiar i samsvar med forvaltningsplan, for ferdsel og sanking av beitedyr,
Vedlikehald av eksisterande damanlegg i Breidesetevatnet med tilhøyrande bygning og anlegg
for vassforsyninga til Sogndal.
Uttak av vatn i Breisetevatnet til drikkevatn i Sogndal kommune som fører til variasjon i
vasstanden.
Vedlikehald av traktorveg i same standard som på vernetidspunktet inn til Vassløysa og til
Vatnasete slik det går fram av vernekartet.
Uttak av tre med diameter mindre enn 20 cm til bruk som ved på stølane Breidesete og
Vassløysa i samsvar med forvaltningsplan.
Ringbarking og felling av innplanta gran i samsvar med forvaltningsplan.
Gjennomføring av mindre arrangement som skikarusell, lokale orienteringsløp o.l. i samsvar
med forvaltningsplan.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:
a) Motorferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.
b) Utanom eksisterande traktorvegar til stølane Vassløysa og Vatnasete som vist på vernekartet,
er bruk av hest og kjerre, og riding forbode.
c) Utanom traktorvegar og stiar vist på vernekartet er sykling forbode.
§ 6. (generelle unntak frå ferdselsreglane)
Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og
tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsaugemed, samt
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av forvaltningsstyresmakta.
Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd.
Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som vert nytta skal
være skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for
verneområdet i forkant av køyring.
b) Naudsynt motorferdsel på traktorveg til Vassløysa for tilsyn av beitedyr og utkøyring av
saltstein og liknande i landbruksnæring.
c) Naudsynt uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor
i terrenget, og med traktor eller lett terrengkøyretøy på eksisterande traktorvegar vist på
vernekartet.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
e) Oppkøyring av skiløype på/langs røyrtrase frå Breidesetedammen fram til grensa for
naturreservatet som vist på vernekartet, i samsvar med forvaltningsplan.
f) Bruk av kløvhest i næringsverksemd og for uttak av felt vilt. Om mogleg skal ein følgje
traktorvegar og stiar.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar – unntak det kan gjevast løyve til)
Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivetar nemnt i § 3 d.
b) Tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk.
c) Istandsetjing av bygningar, steinmurar, bruer og andre kulturminne etter samråd med
kulturminnestyresmaktene.

d) Oppsetting av nye jakttårn dersom viltet (hjortedyr) endrar trekk.
e) Gjennomføring av tiltak ved og i Breidesetevatnet og på demninga her og som er naudsynte for
vassforsyninga i Sogndal.
f) Tiltak som går utover vanleg vedlikehald på traktorvegane til Vassløysa og Vatnasete.
g) Tilretteleggingstiltak på eksisterande stiar.
h) Bruk av naturreservatet i miljøbasert reiseliv etter plan godkjend av forvaltningsstyresmakta.
i) Naudsynt motorferdsel for transport av ved, material og utstyr til stølshus, hytter, gjerde til
stølen Vassløysa. Løyve til motorferdsel kan gjevast for beltekøyretøy på snødekt mark og med
traktor på traktorvegen til Vassløysa.
j) Naudsynt motorferdsel for transport av ved, material og utstyr til stølshus, hytter, gjerde til
stølen Vatnasete og til demning og vatningsanlegg på Vatnasete med beltekøyretøy på snødekt
mark og med traktor og liknande køyretøy.
k) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitet etter § 4 h, i, n, p, q, r og § 7 b, c, d, e, f, g og
m.
l) Naudsynt uttransport av elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i §
6 annet ledd c.
m) Gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som er gått tapt ved brann eller
naturskade.
n) Merking av nye stiar og oppsetting av nye turpostar i samsvar med forvaltningsplan.
§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)
Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet
med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til tryggleik
eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfaldlova § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan iverksetje tiltak for
å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.
naturmangfaldlova § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.
§ 11.

(rådgivande utval)
Forvaltningsstyresmakta kan opprette eit rådgivande utval for forvaltninga av naturreservatet.

§ 12. (forvaltningsstyresmakt)
Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta.
§ 13. (ikrafttreding)
Denne forskrifta trer i kraft straks.

Vedlegg 6
Forskrift om vern av Etterseterbekken naturreservat i Vefsn kommune, Nordland fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av en bekkekløft med
gammel og artsrik skog med rike vegetasjonstyper som har stor betydning for biologisk mangfold.
Naturreservatet domineres av rike skogtyper som lågurt- og høgstaudeskog og har innslag av
kalkgranskog på marmor.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Vefsn kommune: 15/3, 15/9.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 479 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Vefsn kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger,
anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier,
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling,
kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
e) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
f) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
g) Merking, rydding, sikring og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.

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.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenfor eksisterende traktorveger og
stier.
§ 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 bruk av snøskuter 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) Organiserte turer til fots.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Utsetting av saltstein.
e) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
f) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
g) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
h) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
i) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr slik dette er beskrevet i forvaltningsplan.
j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og g § 7 b, c og d.
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i
henhold til reindriftsloven.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn
eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

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

Vedlegg 7
Forskrift om vern av Eidvatnet naturreservat i Bindal kommune, Nordland fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i
form av relativt upåvirket naturskog med variert vegetasjon. Naturreservatet består hovedsakelig av
boreal regnskog med tilhørende rik lavflora med forekomster av vedboende sopp og flere sjeldne og
trua plantearter.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Bindal kommune: 78/1, 84/1, 102/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 22 062 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Bindal kommune, hos Fylkesmannen i Nordland fylke,
i Miljødirektoratet og i Klima- og Miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger,
anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier,
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling,
kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av
tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
f) Vedlikehold av eksisterende bygning ved Urdstjørnbukta, i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
g) Vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

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.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenfor eksisterende traktorveger og
stier.
§ 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 bruk av snøskuter 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) Motorferdsel på Eidsvatnet.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Utsetting av saltstein.
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og g og § 7 b,c, d, f, g og h.
f) Oppsetting av gjerde i forbindelse med beiting.
g) Restaurering og vedlikehold av eksisterende husvær ved Urdstjørnbukta.
h) Oppføring og vedlikehold av enkelt båthus, gapahuk, lavvo e.l. ved øvre og nedre Urdstjørna.
i) Bruk av motorkjøretøy på vinterføre i forbindelse med utmarksnæring.
j) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
k) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
l) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
m) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
n) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr slik dette er beskrevet i forvaltningsplan.
For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i
henhold til reindriftsloven.

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn
eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.
Samtidig oppheves forskrift 31.08.2001 nr. 952 om fredning av Eidsvatnet naturreservat,
Bindal kommune, Nordland.

Vedlegg 8
Forskrift om vern av Oksbåslia naturreservat i Bindal kommune, Nordland fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med en bestemt type natur i form av ei
varm, sørvendt li med svært rik flora.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Bindal kommune: 88/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3386 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Bindal kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger,
anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier,
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling,
kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av
tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
e) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
f) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
g) Merking, rydding, sikring og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
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.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenfor eksisterende traktorveger og
stier.
§ 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 bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med
oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Utsetting av saltstein.
e) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
f) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
g) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
h) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
i) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte
reingjerder og annet reindriftsutstyr slik dette er beskrevet i forvaltningsplan.
j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og g og § 7 b, c og d.
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, i samsvar med naturmangfoldloven
§ 48.

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

Vedlegg 9
Forskrift om endring av Lundsneset naturreservat i Aremark og Halden kommuner, Østfold
fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 77. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.
I
I forskrift 25. januar 2013 nr. 82 om vern av Lundsneset naturreservat, Aremark og Halden kommuner,
Østfold, gjøres følgende endringer:
§ 2 skal lyde:
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Aremark kommune: 37/1,2,3,4,5, 37/8,
37/13,14,15,16 og 37/46. Halden kommune: 222/1,2, 222/3,4 og 227/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 26 258 dekar, herav ca. 5 650 dekar vannareal.
Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De
nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Aremark kommune, i Halden kommune, hos
Fylkesmannen i Østfold fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

II
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 10
Forskrift om vern av Paradiskollen naturreservat i Lunner kommune, Oppland fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av et relativt stort
naturskogsområde med stor økologisk variasjon bestående av gammel granskog, gammel furuskog med
lavlandsfuruskog, bekkekløft og edellauvskog. Området har en svært sjelden, spesiell og verdifull
utpostforekomst av eikeskog og mindre partier med urskognær barskog. Området har også særlig
betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for sårbare fuglearter og forekomster av
vedboende sopp og lavarter knyttet til eldre fuktig granskog.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
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.: Lunner kommune: 115/80, 116/3.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3738 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Lunner 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.
e) Bålbrenning er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Beiting.
b) Sanking av bær og matsopp.
c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før jaktstart
til tre uker etter avsluttet jakt.
e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.

f) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
g) Begrenset utvidelse av eksisterende stier som ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet, jf. § 3 første ledd.
h) Vedlikehold av veg, traktorveg, koie på eiendommen gnr./bnr. 116/3 og andre

eksisterende anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet. Vegene
som kan vedlikeholdes, er avmerket på vernekartet.
i) Brenning av bål 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) Terrengløp på eksisterende stier og veger eller utenfor stier og veger dersom det ikke forringer
verneverdiene angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd.
l) Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet, jf. § 3 første ledd.
m) Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
n) Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledninger for heving av spenningsnivå og
økning av linetverrsnitt når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet
nevneverdig.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) 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 veger avmerket på
vernekartet.
c) Bruk av sykkel er forbudt utenom eksisterende stier og utenom veg og traktorveg 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 traktorveg vist på
vernekartet.
c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn med
beitedyr.
d) Nødvendig motorisert ferdsel på veg avmerket på vernekartet i forbindelse med
landbruksvirksomhet, eiendomsforvaltning og jakt, herunder uttransport av felt elg, hjort og
bjørn.
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende
energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
f) 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) Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier og gamle ferdselsveger.
f) Etablering av nye stier, skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge
naturmiljøet ikke blir skadelidende.
g) Bruk av området til sykkelritt.
h) Hogst av ved til eksisterende koie i naturreservatet på eiendommen gnr./bnr. 116/3
i) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
j) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som
nevnt i § 6 annet ledd b.
k) Tilrettelegging for en driftsveg ved grensa mot eiendommen gnr. 115 bnr. 136 og motorisert
ferdsel på denne i forbindelse med drift av skogen utenfor naturreservatet. Traséen er avmerket
på vernekartet.
l) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
m) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering og fornyelse av
kraftledninger.
n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og h og § 7 a, b, c, d, e, h, i og
k.
o) Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy for transport av ved, materialer, varer og
utstyr til eksisterende koie på eiendommen gnr./bnr. 116/3.
p) Skilting eller annen merking av faresone knyttet til sprenging i nærliggende pukkverk.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn
eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 11
Forskrift om vern av Prekestolen og Ryggevanna naturreservat i Nittedal og Gjerdrum
kommuner, Akershus fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et større og topografisk variert naturskogpreget
barskogområde som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for blant
annet sjeldne arter og viltarter. Videre er formålet å bevare en bestemte typer natur i form av spesielt
storvokst granskog og bekkekløfter med død ved i ulike nedbrytningsstadier.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i urørt tilstand.
Det skal samtidig tas hensyn til bruk av naturreservatet til idretts- og friluftslivsformål som
ikke forringer verneverdiene nevnt i § 1, første ledd.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nittedal kommune: 24/16, 26/2, 26/3, 26/20, 27/1,
27/3, 27/4, 27/5, 27/20, 27/34, 35/1 og Gjerdrum kommune: 73/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3313 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Nittedal kommune, Gjerdrum 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.
d) 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) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveier i
henhold til tilstand på vernetidspunktet.
f) Begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet.

g) Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
h) Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivået og
økning av linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet
nevneverdig.
i) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før jaktstart
til tre uker etter avsluttet jakt.
j) Utsetting av saltsteiner.
k) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
l) 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.
m) Terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer verneverdiene
angitt i verneformålet.
n) Skirenn.
o) Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet.
p) Utplassering av kjentmannsposter, dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i
verneformålet og postplasseringen er avklart med forvaltningsmyndigheten i forkant.
q) Drift og vedlikehold av eksisterende demninger i Nordre og Søndre Ryggevann.
r) Hogst av utenlandske treslag.
§ 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. Det kan i enkelte tilfeller
åpnes for å avvike traseen, dersom spesielle forhold taler for det og det ikke forringer
verneverdiene.
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende
energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.
e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering og fornyelse av
kraftledninger.
g) Rydding av vegetasjon ved utsiktspunkt.
h) Bruk av området til sykkelritt.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, j, q og r 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 forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 20.03.2015 nr. 236 om vern
av Prekestolen naturreservat, Gjerdrum og Nittedal kommuner, Akershus.

Vedlegg 12
Forskrift om vern av Njemenjâikojohka naturreservat/Njemenaikunjoen luononreservaatti/
Njemenjáikkujoga luonddureserváhtta i Kvænangen kommune, Troms fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i
form av gammel bjørkeskog med et gammelt ospeholt, gråor-heggeskog på flommark, rike rabber i
fjellet med kalkkrevende fjellpanter og en bekkekløft.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører gnr/bnr 33/1 i Kvænangen kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3818 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Kvænangen kommune, hos Fylkesmannen i Troms
fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger,
anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier,
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling,
kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av
tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Sanking av bær og matsopp.
b)
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)
Beiting.
e)
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
f)
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles,
og stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.
g)
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

h)
i)
j)

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på
andre trær enn bjørk.
Gjennomføring av gjeldende konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement for
Njemenjàikojohka løp.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, herunder start og landing
med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
c)
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med
oppdragsgiver.
d)
Nødvendig bruk av motorferdsel i forbindelse med gjennomføring av gjeldende
konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement for Njemenjàikojohka løp.
e)
Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a)
Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)
Etablering av nye stier og merking av stier.
e)
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
f)
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
g)
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring, ut over tillatt uttak av trevirke til
bålbrenning, jf. §4.
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)
Utsetting av saltstein.
l)
Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé.
m)
Nødvendig motorferdsel for øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
n)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 i og § 7 b, c, d, j og k.
o)
Nødvendig uttransport av felt elg med annet kjøretøy enn det som fremgår av § 6 annet
ledd b.

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

Vedlegg 13
Forskrift om vern av Oksfjorddalen naturreservat/ Áksovuonvuomi luonddureserváhtta i
Nordreisa kommune, Troms fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i
form av gammel og rik løvskog i naturlig dynamikk, og som har en særlig betydning for biologisk
mangfold ved at det er leveområde for kalkkrevende arter og inneholder artsrike naturtyper som
kalkrike berg, rasmark og kilder, samt høgstaudebjørkeskog og gråorliskog.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører gnr/bnr 61/1 i Nordreisa kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3248 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke,
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a)
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger,
anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier,
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling,
kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av
tiltak er ikke uttømmende.
d)
Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Sanking av bær og matsopp.
b)
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)
Beiting.
e)
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
f)
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
g)
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles, og stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.

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.

§ 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) I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, herunder start og landing
med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltnings-oppgaver 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 med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med
oppdragsgiver.
d)
Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a)
Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)
Hogst av etablerte plantefelt.
e)
Etablering av nye stier og merking av stier.
f)
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
g)
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
h)
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring, ut over tillatt uttak av trevirke til
bålbrenning, jf.§4.
i)
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med
reindrift.
j)
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
k)
Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
l)
Utsetting av saltstein.
m)
Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé.
n)
Nødvendig motorferdsel for øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
o)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e og § 7 b, c, d, e, k og
l.
p)
Nødvendig uttransport av felt elg med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.
Forvaltningsmyndigheten kan gi flerårige dispensasjoner.

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

Vedlegg 14
Forskrift om vern av Lindovara naturreservat/ Lintuvaaran luononreservaatti/Loddevári
luonddureserváhtta i Nordreisa kommune, Troms fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i
form av gammel furuskog og kalkskog, og som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det
inneholder viktige naturtyper og er leverområder for flere sjeldne og trua arter. Området inneholder
også frisk kalkfuruskog, frisk og tørr kalkbjørkeskog, et ospebestand, fattigere skoger, rike myrer, berg
og tjern.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører gnr/bnr 31/3 i Nordreisa kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2872 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke,
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a)
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)
Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
f) Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles, og
stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.

g) 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.
h) Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
i) Gjennomføring av idrettsarrangement i naturreservatet i samråd med forvaltningsmyndigheten.
Forvaltningsmyndigheten kan fastsette nærmere vilkår.
§ 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) I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, herunder start og landing
med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
c) Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med
oppdragsgiver.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a)
Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)
Hogst av etablerte plantefelt.
e)
Etablering av nye stier og merking av stier.
f)
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
g)
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
h)
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring, ut over tillatt uttak av trevirke til
bålbrenning, jf. §4.
i)
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med
reindrift.
j)
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
k)
Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
l)
Utsetting av saltstein.
m)
Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé.
n)
Nødvendig motorferdsel for øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.

o)
p)

Nødvendig uttransport av felt elg med annet kjøretøy enn det som er nevnt i § 6 annet
ledd b.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 h og § 7 b, c, d, e, k
og l.

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

Vedlegg 15
Forskrift om vern av Pihkahistamaelva naturreservat i Nordreisa kommune, Troms fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i
form av rik gråor-heggeskog på flommark, omgitt av en kulturpreget bjørkeskog og furuskog. Området
har en særlig betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder viktige naturtyper og er
leveområde for sjeldne og truede arter.
Det er et mål å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle
dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører gnr/bnr 30/3 i Nordreisa kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 587 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a)
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det
er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra
naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)
Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Sanking av bær og matsopp.
b)
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)
Beiting.
e)
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
f)
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
g)
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles, og stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.

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.

§ 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) I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, herunder start og landing
med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltnings-oppgaver 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 med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
c)
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som
avtale med oppdragsgiver.
d)
Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Hogst av etablerte plantefelt.
e) Etablering av nye stier og merking av stier.
f) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
g) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
h) Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring, ut over tillatt uttak av trevirke til bålbrenning,
jf.§4.
i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift
j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
k) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
l) Utsetting av saltstein.
m) Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé.
n) Nødvendig motorferdsel for øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd,
o) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e og § 7 b, c, d, e, k og l.
p) Nødvendig uttransport av felt elg med annet kjøretøy enn det som fremgår av § 6 annet ledd b.
Forvaltningsmyndigheten kan gi flerårige tillatelser.

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

Vedlegg 16
Forskrift om vern av Gearpmesorda naturreservat/ Kärmisvaaran luononreservaatti/
Gearpmesordda luonddureservàhtta i Nordreisa kommune, Troms fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i
form av gammel og til dels storvokst bjørkeskog med innslag av gammel furuskog, med mye
høgstaudebjørkeskog og stort innslag av andre treslag som gråor og osp. Området har særlig betydning
for biologisk mangfold ved at det inneholder viktige naturtyper og er leveområde for en rekke arter.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører gnr/bnr 29/1 i Nordreisa kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3428 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Nordreisa kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke,
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a)
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det
er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra
naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)
Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Sanking av bær og matsopp.
b)
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)
Beiting.
e)
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
f)
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles, og stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.
g)
Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji
(tradisjonell samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak

h)

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.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, herunder start og landing
med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltnings-oppgaver 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 med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
c)
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som
avtale med oppdragsgiver.
d)
Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a)
Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)
Hogst av etablerte plantefelt.
e)
Etablering av nye stier og merking av stier.
f)
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
g)
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
h)
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring, ut over tillatt uttak av trevirke til
bålbrenning, jf.§4.
i)
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med
reindrift.
j)
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
k)
Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
l)
Utsetting av saltstein.
m)
Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé.
n)
Nødvendig motorferdsel for øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
o)
Nødvendig uttransport av felt elg med annet kjøretøy enn det som fremgår av § 6 annet
ledd b.
p)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 h og § 7 b, c, d, e, k
og l.

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

Vedlegg 17
Forskrift om vern av Skardet naturreservat i Balsfjord kommune, Troms fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i
form av en hel dal fra lavland til fjell med bjørkeskog, frisk kalkfuruskog, gammel furuskog, gråorheggeskog og rike myrer. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er
leveområde for mange arter og inneholder mange naturtyper.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører gnr/bnr 43/1 i Balsfjord kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 7777 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Balsfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke,
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger,
anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier,
drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling,
kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av
tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og andre innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
f) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
g) Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles, og
stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.

h) Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og
kraftanlegg.
i) Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivået og
økning av linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet
nevneverdig.
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) Teltleirer i forbindelse med Forsvarets bruk av naturreservatet.
§ 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) I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, herunder start og landing
med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for
verneområdet i forkant av kjøring.
b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende
energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c) Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
d) Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med
oppdragsgiver.
e) Motorferdsel med lette beltekjøretøyer, tilsvarende snøskuter og beltevogn, på snødekt mark i
forbindelse med Forsvarets øvingsvirksomhet. Det skal ikke kjøres i overgangsperioder med
lite snø.
f) Motorferdsel med lette terrengkjøretøyer, tilsvarende ATV og beltevogn, på barmark langs
avmerket trasé på vernekartet i forbindelse med Forsvarets øvingsvirksomhet.
g) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
e) Etablering av nye stier og merking av stier.
f) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
g) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
h) Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring, ut over tillatt uttak av trevirke til bålbrenning, jf.
§ 4.
i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.

j) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
k) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
l) Utsetting av saltstein.
m) Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé.
n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering og fornyelse av
kraftledninger.
o) Nødvendig motorferdsel for øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd, og som
ikke faller inn under § 6 e, f og g.
p) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e og § 7 c, d, e, k og l.
q) Nødvendig uttransport av felt elg med annet kjøretøy enn det som fremgår av § 6 annet ledd c.
Forvaltningsmyndigheten kan gi flerårige tillatelser.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn
eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar med naturmangfoldloven
§ 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar med
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 18
Forskrift om vern av Heggedalen naturreservat/ Leaŋgaviikka luonddureserváhtta i Lenvik
kommune, Troms fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i
form av en skogdal fra lavland til fjell, med bjørkeskog og furuskog, dels på breelvsedimenter, myrer
og gråor-heggeskog, dels på flommark. Artsmangfoldet er betinget av høgstaudebjørkeskogen, og av
naturtyper som ferskvann og meandrerende elv.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører gnr/bnr 124/1 i Lenvik kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 19 516 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Lenvik kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a)
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det
er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra
naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)
Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Sanking av bær og matsopp.
b)
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)
Beiting.
e)
Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
f)
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
g)
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles, og stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til ved.

h)
i)
j)

k)

l)

Rydding av kratt og trær rundt eksisterende hytter inntil 1 dekar.
Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende
energi- og kraftanlegg.
Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av
spenningsnivået og økning av linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene
angitt i verneformålet nevneverdig.
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.
Gjennomføring av gjeldende konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement for
Helveteselva.

§ 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) I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, herunder start og landing
med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe.
Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding
til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på
eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.
c)
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
d)
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som
avtale med oppdragsgiver.
e)
Nødvendig bruk av motorferdsel i forbindelse med gjennomføring av gjeldende
konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement for reguleringsanleggene tilhørende
Lysbotn kraftverk.
f)
Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a)
Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)
Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
c)
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d)
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
e)
Hogst av etablerte plantefelt.
f)
Etablering av nye stier og merking av stier.
g)
Hogst av bjørkeved og gran til ved til eksisterende hytter i reservatet etter plan
godkjent av forvaltningsmyndigheten.

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)
q)
r)
s)
t)

Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring, ut over tillatt uttak av trevirke til
bålbrenning, jf. §4.
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med
reindrift.
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
Nødvendig motorferdsel etter fastlagt trasé for transport av ved, materialer og utstyr til
eksisterende hytter i området, med beltekjøretøy på snødekt mark eller på barmark med
lett kjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
Utsetting av saltstein.
Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering og
fornyelse av kraftledninger.
Nødvendig motorferdsel for øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
Nødvendig uttransport av felt elg med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd c.
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e, h og § 7 c, d, e, f,
g, m og o.

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

Vedlegg 19
Forskrift om vern av Tverrelvdalen naturreservat/Gàllàgàibbevàkki luonddureservàhtta i
Målselv kommune, Troms fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bjørkeskog med sitt
biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.
Naturreservatet omfatter en dalside med høgstaudebjørkeskog og andre typer bjørkeskoger opp mot
fjellet, gråor-heggeskog på flommark og i li, en bekkekløft med kalkkrevende fjellflora og lavalpine
områder. Skogen påvirkes av snøras, bjørkemåler og reinbeite som gir ulik alder på skogen.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr i Målselv kommune: 90/5, 90/6, 90/7 og 110/2.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2937 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a)
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det
er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra
naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)
Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Sanking av bær og matsopp.
b)
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)
Beiting.
e)
Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
f)
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.

g)

Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles, og stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.

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.

§ 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) I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, herunder start og landing
med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltnings-oppgaver 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 med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
c)
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som
avtale med oppdragsgiver.
d)
Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a)
Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)
Etablering av nye stier og merking av stier.
e)
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
f)
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
g)
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring, ut over tillatt uttak av trevirke til
bålbrenning, jf. § 4.
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)
Utsetting av saltstein.
l)
Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé.
m)
Nødvendig motorferdsel for øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
n)
Nødvendig uttransport av felt elg med annet kjøretøy enn det som er nevnt i § 6 annet
ledd b.
o)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e og § 7 b, c, d, j og
k.

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

Vedlegg 20
Forskrift om vern av Revelva naturreservat i Målselv kommune, Troms fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som representerer en bestemt type
natur i form av gammel furuskog, bjørkeskog og bekkekløft med gråor- heggeskog. Området har særlig
betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder flere viktige naturtyper og er leveområde for
mange arter.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører gnr/bnr 107/2 i Målselv kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2792 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a)
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det
er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra
naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)
Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
f) Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles, og
stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.
g) 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

h)

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på andre trær enn
bjørk.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, herunder start og landing
med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe.
Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding
til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
c)
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som
avtale med oppdragsgiver.
d)
Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a)
Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)
Etablering av nye stier og merking av stier.
e)
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
f)
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
g)
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring, ut over tillatt uttak av trevirke til
bålbrenning, jf. § 4.
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)
Utsetting av saltstein.
l)
Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé.
m)
Nødvendig motorferdsel for utkjøring av åte til midlertidig åtebu for rovviltjakt som
står i området på vernetidspunktet, samt for uttransport eller flytting av åtebua.
n)
Nødvendig uttransport av felt elg med annet kjøretøy enn det som er nevnt i § 6 annet
ledd b.
o)
Nødvendig motorferdsel for øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
p)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 h og § 7 b, c, d, j og
k.

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

Vedlegg 21
Forskrift om vern av Skjelbekken naturreservat i Målselv kommune, Troms fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i
form av bjørkeskog, eldre furuskog, rikmyr og rik sumpskog med vier og selje.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører gnr/bnr 44/2 i Målselv kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3750 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a)
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det
er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra
naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)
Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Sanking av bær og matsopp.
b)
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)
Beiting.
e)
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
f)
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles,
og stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.
g)
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.

h)

Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, herunder start og landing
med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe.
Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding
til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
c)
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som
avtale med oppdragsgiver.
d)
Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a)
Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)
Etablering av nye stier og merking av stier.
e)
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
f)
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
g)
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring, ut over tillatt uttak av trevirke til
bålbrenning, jf. §4.
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)
Utsetting av saltstein.
l)
Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé.
m)
Nødvendig motorferdsel for øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
n)
Nødvendig uttransport av felt elg med annet kjøretøy enn det som er nevnt i § 6 annet
ledd b.
o)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 h og § 7 b, c, d, j og
k.
Forvaltningsmyndigheten kan gi flerårige dispensasjoner.

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

Vedlegg 22
Forskrift om vern av Brennskoglia naturreservat i Målselv kommune, Troms fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemte typer natur
i form av gammel furuskog i veksling med yngre furuskog, dels kalkfuruskog, og innslag av gamle
ospeholt, gråor-heggeskog langs bekker, blandingsskog og bjørkeskog. Området har særlig betydning
for biologisk mangfold ved at det inneholder den viktige naturtypen gammel furuskog og er
leveområde for hulerugende fugl og vedboende sopp og lav.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører gnr/bnr 95/1 i Målselv kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3563 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a)
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det
er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra
naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)
Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Sanking av bær og matsopp.
b)
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)
Beiting.
e)
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
f)
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke felles,
og stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.
g)
Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energiog kraftanlegg.

h)

i)

j)

Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivået og
økning av linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet
nevneverdig.
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.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, herunder start og landing
med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltnings-oppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe.
Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding
til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på
eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til
forvaltningsmyndigheten.
c)
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
d)
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som
avtale med oppdragsgiver.
e)
Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
e) Hogst av etablerte plantefelt.
f) Etablering av nye stier og merking av stier.
g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
h) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
i) Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring.
j) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
k) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
l) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
m) Utsetting av saltstein.

n) Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé.
o) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering og fornyelse av
kraftledninger.
p) Nødvendig motorferdsel for øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
q) Nødvendig uttransport av felt elg med annet kjøretøy enn det som er nevnt i § 6 annet ledd c.
r) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 j og § 7 b, c, d, e, f, l og m.
Forvaltningsmyndigheten kan gi flerårige dispensasjoner.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn
eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar med naturmangfoldloven
§ 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar med
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.
Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 23
Forskrift om vern av Sanddalen naturreservat i Målselv kommune, Troms fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et stort område som representerer en bestemt type
natur i form av en stor dal med urørt preg med bjørkeskog og med innslag av urskogpreget furuskog i
nedre del. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder flere viktige
naturtyper og er leveområde for mange nær trua arter av planter, sopp og lav.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører gnr/bnr 104/3 i Målselv kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 20 957 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Målselv kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a)
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det
er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra
naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)
Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Sanking av bær og matsopp.
b)
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)
Beiting.
e)
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
f)
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles, og stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.
g)
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

h)

står på den til enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer
som rikuler på andre trær enn bjørk.
Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, herunder start og landing
med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe.
Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding
til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)
Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
c)
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som
avtale med oppdragsgiver.
d)
Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a)
Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)
Rydding, merking og vedlikehold av stier.
e)
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
f)
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
g)
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring, ut over tillatt uttak av trevirke til
bålbrenning, jf. § 4.
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)
Utsetting av saltstein.
l)
Nødvendig motorferdsel for øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
m)
Nødvendig uttransport av felt elg med annet kjøretøy enn det som er nevnt i § 6 annet
ledd b.
n)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 h og § 7 b, c, j og k.
Forvaltningsmyndigheten kan gi flerårige dispensasjoner.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)

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

Vedlegg 24
Forskrift om vern av Grønlia naturreservat i Bardu kommune, Troms fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i
form av bjørkeskog med høgstauder og innslag av grov og gammel bjørk og selje.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører gnr/bnr 64/1 i Bardu kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 576 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Bardu kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a)
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det
er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra
naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)
Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)
Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)
Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a)
Sanking av bær og matsopp.
b)
Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)
Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)
Beiting.
e)
Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
f)
Skånsomt uttak av trevirke til enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr furu skal ikke
felles, og stående eller liggende tørr furu skal ikke brukes til bål.
g)
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.

h)

Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) I naturreservatet er motorisert ferdsel til lands og til vanns forbudt, herunder start og landing
med luftfartøy.
b) Utenom eksisterende veger og stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltnings-oppgaver 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 med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
c)
Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere
for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som
avtale med oppdragsgiver.
d)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med transport eller avliving av dyr som har rømt
fra Polar Zoo. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal
gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
e)
Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a)
Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)
Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)
Rydding, merking og vedlikehold av stier.
e)
Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
f)
Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.
g)
Nødvendig uttak av brensel i reindriftsnæring, ut over tillatt uttak av trevirke til
bålbrenning, jf. § 4.
h)
Rydding av eksisterende flyttelei og kjøretrasé i reindriften jf. plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
i)
Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av
forvaltningsmyndigheten.
j)
Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med
reindrift.
k)
Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
l)
Begrenset uttak av vann fra Nordre Steinelva.
m)
Utsetting av saltstein.
n)
Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé.
o)
Nødvendig motorferdsel for øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
p)
Nødvendig uttransport av felt elg med annet kjøretøy enn det som er nevnt i § 6 annet
ledd b.
q)
Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 h og § 7 b, c, k og m.

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

Vedlegg 25
Forskrift om endring av verneforskrift for Ånderdalen nasjonalpark i Tranøy og Torsken
kommuner, Troms fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 35 og § 77. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.

I
I forskrift 4. juni 2004 nr. 866 om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, vedlegg 25, Ånderdalen
nasjonalpark, Tranøy og Torsken kommuner, Troms gjøres følgende endringer:
§ 1. Avgrensing skal lyde:
Nasjonalparken berører følgende gnr./bnr.:
Tranøy kommune: 18/1, 40/1, 45/3, 45/7 og 45/8.
Torsken kommune: 36/1, 36/3, 36/6, 36/7, 39/1, 39/3, 39/6 og 39/8.
Nasjonalparken dekker et areal på ca. 133,9 km². Grensene for nasjonalparken framgår av kart datert
Klima- og miljødepartementet juni 2018. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Tranøy og Torsken kommuner, hos Fylkesmannen i Troms, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

II
Denne forskriften trer i kraft straks.

