Vedlegg 1
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Skorpa – Nøklan
landskapsvernområde med plantelivsfredning i Kvænangen kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern
§ 5, jf. §§ 6 og 13, og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Kvænangen kommune:
Skorpa: 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 41/11, 41/12, 41/13.
Nøklan: 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 40/14,
40/15, 40/16.
Høyholman: 41/1, 41/2.
Verneområdet dekker et areal på 12 713 dekar, alt er landareal. Grensene for verneområdet
framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 35 000, datert Miljøverndepartementet mai 2004. De
nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Kvænangen kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med vernet er å bevare to særpregete øyer og to holmer med deres natur- og
kulturlandskap, samt planteliv knyttet til kalkbjørkeskog iblandet furu, kalkbetinget vegetasjon
med forekomster av krypsivaks og kulturbetinget engvegetasjon. Mangfoldet av naturtyper og
karakteristiske dolomittformasjoner, gjør øyområdet til en særpreget landskapsmessig og biologisk
helhet.
§ 3 Vernebestemmelser
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige
innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering
og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og
bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen
avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2. Vegetasjon knyttet til kalkbjørkeskog iblandet furu, kalkbetinget vegetasjon og
kulturbetinget engvegetasjon, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Dette
gjelder hele Nøklan og den sørøstlige delen av Skorpa. Nye plantearter må ikke innføres.
3. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Vanlig jordbruksdrift på tidligere utnyttede jordbruksarealer, herunder åkerbruk, slått og
motorferdsel i forbindelse med dette.
3. Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
4.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og telekabler. Bruk av
motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.

4.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
5. Motorferdsel på innmark og langs eksisterende veier.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 2 er ikke til hinder for:
6. Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift
regulere beitetrykket i hele eller deler av området.
7. Sanking av bær og matsopp.
8. Uttak av løvtrevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
9. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
10. Vedlikehold av eksisterende gjerder.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2. Motorferdsel utenom eksisterende veier i forbindelse med vedkjøring.
3. Nydyrking i områder der dette ikke vil forringe verneverdiene vesentlig.
4. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse
av jordbruk i området.
5. Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der
dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye
bygninger.
6. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
7. Etablering av fortøyningsfester i forbindelse med havbruk dersom det ikke strider mot
formålet med vernet.
8. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
9. Oppgradering fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 2
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Hakstein naturreservat i Skjervøy
kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Skjervøy kommune: 71/1 og 53/3.
Reservatet dekker et areal på 663 dekar, alt er landareal. Grensene for reservatet framgår av
vedlagte kart i målestokk 1 : 10 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige
grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Skjervøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare to mindre øyer i Nord-Troms med deres plante- og dyreliv.
Området har særlig betydning som hekkeområde for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Dette omfatter
også vegetasjon (tang o.a.) ned til middel høyvann. Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal
holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. I tiden f.o.m. 1. mai t.o.m. 15. juli er det forbud mot ilandstigning og ferdsel på Lille
Hakstein (se vedlagte kart).
5. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging
under 300 m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 4 er ikke til hinder for:
2. Utøvelse av fiske og ferdsel på land i forbindelse med bruk av fortøyningsfester, i medhold
av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
3. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
4. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om moltebærland.

5. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området.
6. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
7. Jakt etter viltlovens bestemmelser, og bruk av jakthund i denne sammenheng.
8. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
9. Sanking av bær og matsopp.
10. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse
av jordbruk i området.
2. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
3. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
4. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 3
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Tjuvdalen landskapsvernområde i
Skjervøy kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5,
jf. § 6 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Landskapsverneområdet berører følgende gnr./bnr. i Skjervøy kommune: 66/1, 66/2, 66/19, 66/20,
66/21, 66/22, 66/23, 66/24, 66/27, 66/34, 66/36, 66/38, 66/39, 66/41, 66/42, 66/43, 66/55, 66/56 og
66/62.
Verneområdet dekker et areal på 12 494 dekar, hvorav ca. 232 dekar er ferskvann.
Grensene for verneområdet framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 20 000, datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka.
Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Skjervøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med vernet er å bevare et naturlandskap med en formrik og tydelig kvartærgeologisk
lokalitet som gir dokumentasjon av isens tilbaketrekning i dette området ved slutten av siste istid.
§ 3 Vernebestemmelser
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige
innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering
og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og
bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen
avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2. Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Vedlikehold av eksisterende vannkummer, vannledninger og andre anlegg.
3. Reindriftsnæringens bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel
i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
4.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert
transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
4.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 er ikke til hinder for:

5. Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift
regulere beitetrykket i hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
6. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2. Hogst av ved til eget bruk og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3. Motorferdsel på barmark i forbindelse med reindrift.
4. Nydyrking i områder der dette ikke vil forringe verneverdiene vesentlig.
5. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse
av jordbruk og reindrift i området.
6. Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der
dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye
bygninger.
7. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 4
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Årøya landskapsvernområde med
dyrelivsfredning i Lyngen kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5,
jf. §§ 6 og 14, og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Lyngen kommune: 104/1, 104/2, 104/3, 104/4,
104/5, 104/6 og 104/7. Verneområdet dekker et areal på 2 947 dekar, alt er landareal. Grensene for
vernområdet framgår av vedlagte kart i målestokk 1: 10 000, datert Miljøverndepartementet mai
2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes. Forskriften med kart oppbevares i Lyngen kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med vernet er å bevare ei middels stor øy og en holme i Lyngenfjorden med deres naturog kulturlandskap og med tilhørende dyreliv. Området har særlig betydning som hekkeområde for
sjøfugl i indre fjordstrøk i Troms.
§ 3 Vernebestemmelser
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige
innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering
og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og
bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen
avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2. Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i
bånd.
3. I tiden f.o.m. 1. mai t.o.m. 15. juli er det forbud mot ilandstigning og ferdsel på Årøya.
Unntak fra dette er fra Kvennesbukta til Ytre Moltebærnesbukta på østsiden, og fra
Sommarsetneset til Storbuktneset på vestsiden av Årøya. For unntakene gjelder ferdselen
kun i et 100 m bredt belte fra sjøen (se vedlagte kart).
4. Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt. Start og landing med luftfartøy og
lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Vanlig jordbruksdrift på tidligere utnyttede jordbruksarealer, herunder åkerbruk, slått og
motorferdsel i forbindelse med dette.
3. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
4.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, dog ikke i perioden f.o.m. 1.
mai t.o.m. 15. juli på arealer med ferdselsrestriksjoner, jf. § 3, nr. 3. Bruk av motorisert
transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
4.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.

4.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
5. Utøvelse av fiske og ferdsel på land i forbindelse med bruk av fortøyningsfester, i medhold
av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
6. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
7. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om moltebærland.
8. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele
eller deler av området.
9. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 2 er ikke til hinder for:
10. Jakt etter viltlovens bestemmelser, og bruk av jakthund i denne sammenheng.
11. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
12. Uttak av trevirke til brensel, staur og lignende til bruk på stedet.
13. Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og gjerder.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2. Motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse
av jordbruk i området.
4. Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der
dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye
bygninger.
5. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
6. Etablering av fortøyningsfester i forbindelse med havbruk dersom det ikke strider mot
formålet med vernet.
7. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
8. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
9. Oppgradering/fornyelse av kraftledinger som ikke faller inn under § 4 nr. 4 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 5
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Karnes naturreservat i Lyngen
kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Lyngen kommune: 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5,
82/6, 82/7, 82/9, 82/11, 82/15, 82/20, 82/24, 82/25, 82/29, 82/30, 83/5, 83/5 F26, 83/10 og
83/18.
Reservatet dekker et areal på 1 527 dekar, hvorav 1 138 dekar er sjøareal. Grensene for
reservatet framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 10 000 datert Miljøverndepartementet mai
2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes der de går over land.
Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Lyngen kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et område med ulike livsmiljø for planter og dyr. Området
har en rikt utformet strandengvegetasjon sammen med rik løvskog. Holmene har stor betydning
som hekkeområde for sjøfugl i indre fjordstrøk i Troms, mens fjæreområdene er en viktig trekklokalitet for våtmarksfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon i vann og på land, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det
er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.
Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. I tiden f.o.m. 1. mai t.o.m. 15. juli er det forbud mot ilandstigning og ferdsel på
Larsholmen, Lilleholmen, Mosesholmen, Jordamoholmen, Steinholmen. På
Storskogholmen gjelder de samme ferdselsrestriksjonene, med unntak av et område på
nordøstsiden (se vedlagte kart).
5. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.

2. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og
skogbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3. Tynningshogst og sluttavvirkning i granplantefelt på Storskogholmen og motorferdsel i
denne forbindelse, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4. Reindriftsnæringens bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel
i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 4 er ikke til hinder for:
5. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
6. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
7. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om moltebærland.
8. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
9. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
10. Jakt og fangst på elg, rype, grågås, hare, rødrev, villmink og vånd, og bruk av jakthund i
denne sammenheng på Storskogholmen. Jakt og fangst på villmink i resten av
naturreservatet.
11. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
12. Sanking av bær og matsopp.
13. Sanking av kråkeboller.
14. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i tiden f.o.m. 16. juli t.o.m. 30. april.
15. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
16. Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og gjerder.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
2. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
4. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
5. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i
spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
Denne forskriften trer i kraft straks.

§ 9 Ikrafttredelse

Vedlegg 6
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Skibotnutløpet naturreservat i
Storfjord kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Storfjord kommune: 45/2, 46/3, 46/4, 46/6, 46/17,
46/18, 46/45 og 46/125.
Naturreservatet dekker et totalareal på 1 750 dekar, hvorav 1 253 dekar er sjøareal. Grensene
for reservatet framgår av vedlagte kart i målestokk l: 7 000, datert Miljøverndepartementet mai
2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Storfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et av de best utviklede elvedeltaene i fjordbotn i fylket,
med stor variasjon i vegetasjonstyper og med tilhørende fugleliv.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser :
1. All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver
form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra
reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter
må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av
oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner brakker o.l., fremføring
av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, drenering og annen form for
tørrlegging, bygging av veger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av
avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt.
Opplistingen er ikke uttømmende.
4. Telting er forbudt.
5. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og
skogbruksarealer og nødvendig motorferdsel i denne forbindelse etter at forvaltnings
myndigheten er varslet.
3. Reindriftsnæringens bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i
forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
4. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1- 3 er ikke til hinder for:
5. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.

6. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, i medhold av fiskerilovgivningen og lakseog innlandsfiskloven.
7. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
8. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
9. Sanking av bær og matsopp.
10. Jakt og fangst i samsvar med viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler.
11. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
12. Sanking av kråkeboller.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
2. Uttak av sand til eget bruk på sjøbunn.
3. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
4. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og
i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 7
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Nordkvaløya – Rebbenesøya
landskapsvernområde i Karlsøy kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5,
jf. § 6 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Karlsøy kommune:
16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 17/1, 18/1, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 22/3,
23/1, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 26/1, 26/2,
26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10,
27/11, 27/12, 27/13 27/14, 27/16, 27/17, 28/1, 28/2, 28/3, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7,
30/1 og 31/1.
Verneområdet dekker et areal på 286 193 dekar, hvorav 146 391 er sjøareal.Grensene for
verneområdet framgår av vedlagte kart i målestokk 1:100 000, datert Miljøverndepartementet mai
2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Karlsøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med vernet er å bevare et større, sammenhengende kystområde som er representativt for
kystnaturen i Troms. Området har godt utviklede kvartærgeologiske landskapselementer og spor av
rike kulturtradisjoner helt fra steinalder og frem til i dag.
§ 3 Vernebestemmelser
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige
innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering
og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og
bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen
avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Vanlig jordbruksdrift på tidligere utnyttede jordbruksarealer, herunder åkerbruk, slått og
motorferdsel i forbindelse med dette.
3. Reindriftsnæringens bruk av Rebbenesøya til flytting, opphold og beite for rein og
motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
4.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og telekabler. Bruk av
motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
4.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.

4.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
5. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer jord- og skogbruksarealer etter
at forvaltningsmyndigheten er varslet.
6. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig motorferdsel i forbindelse med
dette arbeidet.
7. Vedlikehold av eksisterende vannkummer og vannledninger.
8. Motorferdsel på innmark og langs eksisterende veier.
9. Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 er ikke til hinder for:
10. Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift
regulere beitetrykket i hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
11. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneier.
12. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
13. Vedlikehold av eksisterende gjerder.
14. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2. Motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3. Nydyrking i områder der dette ikke vil forringe verneverdiene vesentlig.
4. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse
av jordbruk og reindrift i området.
5. Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der
dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye
bygninger.
6. Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
7. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
8. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
9. Oppgradering av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 8
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Flatvær naturreservat i Karlsøy
kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Karlsøy kommune: 31/1 og 32/1.
Reservatet dekker et areal på 14 304 dekar, hvorav 13 031 dekar er sjøareal. Grensene for
reservatet framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 22 500 datert Miljøverndepartementet mai 2004.
De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Karlsøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et område med en typisk skjærgårdsnatur i ytre Troms, med
en gruppe mindre øyer og holmer og tilgrensende gruntvannsområder med dets plante- og dyreliv.
Området har særlig betydning for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Dette omfatter
også vegetasjon (tang o.a.) ned til laveste lavvann. Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Dette gjelder også i sonen ned til laveste
lavvann. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. I tiden fra og med 1. april til og med 31. juli er det forbud mot ferdsel på land, og i en
avstand av 100 m på sjøen fra hekkekoloniene for storskarv. Pr 2001 gjelder dette 4 små
holmer nordvest for Sjursholman.
5. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
3. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
4. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
5. Jakt og fangst på villmink.
6. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
7. Sanking av kråkeboller.
8. Sanking av bær og matsopp.
9. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området.
10. Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
11. Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
Bestemmelsene i § 3, nr. 4 er ikke til hinder for:
12. Ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
2. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
3. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
4. Etablering av fortøyningsfester i forbindelse med havbruk dersom det ikke strider mot
formålet med vernet.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 9
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Måsvær naturreservat i Karlsøy
kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Karlsøy kommune: 24/1 og 24/5.
Reservatet dekker et areal på 21 491 dekar, hvorav 16 495 dekar er sjøareal. Grensene for
reservatet framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 22 500 datert Miljøverndepartementet mai 2004.
De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Karlsøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et område med en typisk skjærgårdsnatur i ytre Troms, med
en gruppe mindre øyer og holmer med tilgrensende gruntvannsområder med dets plante- og
dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Dette omfatter
også vegetasjon (tang o.a.) ned til laveste lavvann. Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Dette gjelder også i sonen ned til laveste
lavvann. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. I tiden fra og med 1. april til og med 31. juli er det forbud mot ferdsel på land, og i en
avstand av 100 m på sjøen fra hekkekoloniene for storskarv. Pr. 2001 gjelder dette
Kvalholmbardan.
5. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
3. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
4. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
5. Jakt og fangst på ryper og villmink, og bruk av jakthund i denne sammenheng.
6. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
7. Sanking av kråkeboller.
8. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i tiden f.o.m. 1. august t.o.m. 31. mars.
9. Sanking av bær og matsopp.
10. Tradisjonell slått, samt beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne
forbindelse. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved
forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av området.
11. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
12. Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
13. Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
Bestemmelsene i § 3, nr. 4 er ikke til hinder for:
14. Ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade
2. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
3. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
4. Etablering av fortøyningsfester i forbindelse med havbruk dersom det ikke strider mot
formålet med vernet.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i
spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 10
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Kvitvær naturreservat i Karlsøy
kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Karlsøy: 20/1.
Reservatet dekker et areal på 4 628 dekar, hvorav 4 555 dekar er sjøareal. Grensene for reservatet
framgår av vedlagte kart i målestokk 1: 12 500 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De
nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Karlsøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et område med en gruppe mindre holmer og skjær med
tilgrensende gruntvannsområder med dets plante- og dyreliv. Området har særlig betydning for
sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Dette omfatter
også vegetasjon (tang o.a.) ned til laveste lavvann. Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Dette gjelder også i sonen ned til laveste
lavvann. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. I tiden fra og med 1. april til og med 15. august er det forbud mot ferdsel på land, og i en
avstand av 100 m på sjøen fra hekkekoloniene for storskarv og havsule. Pr. 2001 gjelder
dette begge Flatskjeran.
5. Motorferdsel på land er forbudt, herunder også start og landing med luftfartøy. Lavtflyging
under 300 m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
2. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
3. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
4. Jakt og fangst på villmink.
5. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

6. Sanking av kråkeboller.
Bestemmelsene i § 3, nr. 4 er ikke til hinder for:
7. Ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
2. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
3. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
4. Etablering av fortøyningsfester i forbindelse med havbruk dersom det ikke strider mot
formålet med vernet.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i
spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 11
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Breivika naturreservat i Karlsøy
kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Karlsøy kommune: 19/1, 19/2 og 19/3.
Reservatet dekker et areal på 9 527 dekar, hvorav 1 222 dekar er sjøareal. Grensene for reservatet
framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 15 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De
nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Karlsøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et særpreget område på ytterkysten med godt utformete
kvartærgeologiske forekomster med et stort sanddynefelt og lokalmorener. Området har et rikt og
verneverdig planteliv.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt
å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Dette omfatter også vegetasjon (tang o.a.)
ned til laveste lavvann. Nye plantearter må ikke innføres.
2. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
3. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Reindriftsnæringens bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel
i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 2 er ikke til hinder for:
3. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter.
4. Sanking av bær og matsopp.
5. Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift
regulere beitetrykket i hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
6. Uttak av trevirke til brensel, staur og lignende til bruk på stedet.
7. Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
8. Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.

§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
2. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
3. Etablering av fortøyningsfester i forbindelse med havbruk dersom det ikke strider mot
formålet med vernet.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i
spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 12
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Sørfugløya naturreservat i Karlsøy
kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Karlsøy kommune: 20/1.
Reservatet dekker et areal på 7 668 dekar, hvorav 6 615 dekar er sjøareal. Grensene for reservatet
framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 15 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De
nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Karlsøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et område med en typisk skjærgårdsnatur i ytre Troms med ei
øy og tilliggende holmer, skjær og sjøområder med dets plante- og dyreliv. Området har et av
Norges viktigste fuglefjell og har stor betydning som hekkeområde for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Dette omfatter
også vegetasjon (tang o.a.) ned til laveste lavvann. Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Dette gjelder også i sonen ned til laveste
lavvann. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. I tiden fra og med 1. april til og med 31. august er det forbud mot camping og teltslagning
på land i verneområdet.
5. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 4 er ikke til hinder for:
2. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven,
med unntak for bruk av garn, line og not i en avstand på 200 m fra land på Sørfugløya og
Stormekta i perioden fra og med 1. april til og med 31. august.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
3. Jakt og fangst på villmink.
4. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
5. Sanking av kråkeboller.
6. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i tiden f.o.m. 1. september t.o.m. 31.
mars.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
2. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
3. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
4. Etablering av fortøyningsfester i forbindelse med havbruk dersom det ikke strider mot
formålet med vernet.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i
spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 13
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Håja – Røssholmen
landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Tromsø kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5,
jf. §§ 6 og 14, og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tromsø kommune: 184/1, 184/2, 185/1, 186/1
og 186/2. Verneområdet dekker et areal på 7 486 dekar, hvorav 4 316 dekar er sjøareal. Grensene
for verneområdet framgår av vedlagte kart i målestokk 1: 25 000 datert Miljøverndepartementet
mai 2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes. Forskriften med kart oppbevares i Tromsø kommune, hos Fylkesmannen i Troms,
i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med vernet er å bevare et karakteristisk og typisk natur- og kulturlandskap i ytre Troms
med holmer, skjær og gruntvannsområder med dets dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige
innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og
annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk
eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av
kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i
tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2. Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Nye
dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. I tiden f.o.m. 1. mai t.o.m. 15. juli er ilandstigning og ferdsel på land forbudt på alle holmer
og skjær i området Vadholmen – Røssholmen, unntatt selve Røssholmen (se vedlagte kart).
4. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m
er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Vanlig jordbruksdrift på tidligere utnyttede jordbruksarealer, herunder slått og
motorferdsel i forbindelse med dette.
3. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
4.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og telekabler, dog ikke i
perioden f.o.m. 1. mai t.o.m. 15. juli på arealer med ferdselsrestriksjoner. Bruk av
motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
4.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.

4.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
5. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
6. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn
med eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om
moltebærland.
7. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land der i forbindelse med bruk
av fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
8. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i den forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele
eller deler av området.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 2 er ikke til hinder for:
9. Jakt og fangst på villmink.
10. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
11. Sanking av kråkeboller.
12. Uttak av trevirke til brensel, staur og lignende til bruk på stedet.
13. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i tiden f.o.m. 16. juli t.o.m. 30. april.
14. Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og gjerder.
15. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
§5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2. Nydyrking i områder der dette ikke vil forringe verneverdiene vesentlig.
3. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse
av jordbruk i området.
4. Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der
dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye
bygninger.
5. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
6. Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
7. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
8. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
9. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 14
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Auvær naturreservat i Tromsø
kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Tromsø kommune: 184/1 og 184/2.
Reservatet dekker et areal på 25 440 dekar, hvorav 25 112 dekar er sjøareal. Grensene for
reservatet framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 30 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004.
De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Tromsø kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for
naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et område med en typisk skjærgårdsnatur ut mot storhavet,
med holmer, skjær og gruntvannsområder med dets plante- og dyreliv. Området har særlig betydning
for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon i vann og på land, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye
plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.
Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. I tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 31. juli er det forbud mot ferdsel på land, og i en avstand av
100 m på sjøen fra hekkekoloniene for storskarv. Pr. 2001 gjelder dette Store Runda og
Matskjeret.
5. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
3. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
4. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
5. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om moltebærland.
6. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området.
7. Jakt og fangst på villmink.
8. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
9. Sanking av kråkeboller.
10. Sanking av bær og matsopp.
11. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i tiden f.o.m. 1. august t.o.m. 31. mars.
12. Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
Bestemmelsene i § 3, nr. 4 er ikke til hinder for:
13. Ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
2. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
3. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i
spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 15
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Edøya landskapsvernområde med
dyrelivsfredning i Tromsø kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5,
jf. §§ 6 og 14, og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tromsø kommune: 191/1 og 191/2,3.
Verneområdet dekker et areal på 1 616 dekar, hvorav 114 dekar er sjøareal. Grensene for
verneområdet framgår av vedlagte kart i målestokk 1: 10 000 datert Miljøverndepartementet mai
2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Tromsø kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for
naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med vernet er å bevare ei middels stor øy og to holmer med deres natur-og
kulturlandskap og tilhørende dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige
innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering
og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og
bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen
avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2. Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke
innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. I tiden f.o.m. 1. mai t.o.m. 15. juli er det forbud mot ilandstigning og ferdsel på land, med
unntak av området Skarvhalsen nordvest på Edøya (se vedlagte kart).
4. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
3.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, dog ikke i perioden f.o.m. 1.
mai t.o.m. 15. juli på arealer med ferdselsrestriksjoner, jf. § 3, nr. 3. Bruk av motorisert
transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
3.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.

3.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
4. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
5. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om moltebærland.
6. Ferdsel i forbindelse med bruk av eksisterende fritidsbygninger.
7. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land der i forbindelse med bruk
av fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
8. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i den forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele
eller deler av området.
9. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 2 er ikke til hinder for:
10. Jakt og fangst på villmink.
11. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
12. Sanking av kråkeboller.
13. Uttak av trevirke til brensel, staur og ligende til bruk på stedet.
14. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i tiden f.o.m. 16. juli t.o.m. 30. april.
15. Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og gjerder.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 3 a og c.
2. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse
av jordbruk i området.
3. Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
4. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
5. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
6. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
7. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 3 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 16
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Sandbukta naturreservat i Tromsø
kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Tromsø kommune: 130/3, 130/6, 130/13, 130/27 og
131/3.
Reservatet dekker et areal på 1 660 dekar, hvorav 394 dekar er sjøareal. Grensene for reservatet
framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 8 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De
nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Tromsø kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for
naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et strandområde som utgjør det største strandvollfeltet i
fylket, med dets plante- og dyreliv. Området har pedagogisk og vitenskapelig verdi, særlig i
forhold til geologi.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser
1. All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form
for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, brygger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av
oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, drenering og annen form for tørrlegging,
bygging av veger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk
eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av
kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og
skogbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og telekabler. Bruk av
motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
3.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
3.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
4. Vedlikehold av eksisterende vannledning og vannkum og nødvendig motorferdsel i den
forbindelse etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.

5. Reindriftsnæringens bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel
i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
6. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
7. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og
innlandsfiskloven.
8. Sanking av bær og matsopp.
9. Jakt etter viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler.
10. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
11. Sanking av kråkeboller.
12. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
13. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
14. Vedlikehold av eksisterende gjerder.
15. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 3 a og c.
2. Hogst av ved til eget bruk og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
4. Oppføring av nye gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av jordbruk
og reindrift i området.
5. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
6. Militær aktivitet i forbindelse med Forsvarets øvelser dersom det ikke strider mot formålet
med vernet.
7. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 3 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes
av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 17
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Forøya naturreservat i Balsfjord
kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Balsfjord kommune: 77/1 og 77/4.
Reservatet dekker et areal på 474 dekar, alt er landareal. Grensene for reservatet framgår av
vedlagte kart i målestokk 1 : 7 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004.De nøyaktige grensene
for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Balsfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare ei middels stor øy med tilhørende plante- og dyreliv. Området
har særlig betydning for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1 All vegetasjon på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Dette omfatter
også vegetasjon (tang o.a.) ned til middel høyvann. Nye plantearter må ikke innføres.
2 Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter
må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3 Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4 I tiden fra og med 1. mai til og med 15. juli er det forbud mot ferdsel på land.
5 Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 4 er ikke til hinder for:
3. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
4. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om moltebærland.

5. Utøvelse av fiske og ferdsel på land i forbindelse med bruk av fortøyningsfester, i medhold
av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
6. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
7. Sanking av bær og matsopp.
8. Jakt og fangst på elg, rype, rødrev og villmink, og bruk av jakthund i denne sammenheng.
9. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
10. Uttak av løvtrevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Hogst av ved og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
2. Oppføring av bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av
jordbruk i området.
3. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
4. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
5. Etablering av fortøyningsfester for oppdrettsanlegg, fiskeredskaper og båter.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes
av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 18
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Spilderøya naturreservat i
Balsfjord kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Balsfjord kommune: 78/1 og 78/2.
Reservatet dekker et areal på 342 dekar, alt er landareal. Grensene for reservatet framgår av
vedlagte kart i målestokk 1 : 7 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige
grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Balsfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare ei middels stor øy med tilhørende plante- og dyreliv. Området
har særlig betydning for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Dette omfatter
også vegetasjon (tang o.a.) ned til middel høyvann. Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter
må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. I tiden fra og med 1. mai til og med 15. juli er det forbud mot ferdsel på land.
5. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 4 er ikke til hinder for:
2. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
3. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om moltebærland.
4. Utøvelse av fiske og ferdsel på land i forbindelse med bruk av fortøyningsfester, i medhold
av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
5. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området.

6. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneiere.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
7. Sanking av bær og matsopp.
8. Jakt og fangst på elg, rype, rødrev og villmink, og bruk av jakthund i denne sammenheng.
9. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
10. Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
11. Uttak av løvtrevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Hogst av ved og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
2. Oppføring av bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av
jordbruk i området.
3. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
4. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
5. Etablering av fortøyningsfester for oppdrettsanlegg, fiskeredskaper og båter.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes
av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 19
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Hekkingen landskapsvernområde
med dyrelivsfredning i Lenvik kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5,
jf. §§ 6 og 14, og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Lenvik kommune: 109/1, 109/2 og 109/3.
Vernområdet dekker et totalareal på 919 dekar, hvorav 33 dekar er sjøareal. Grensene for
verneområdet framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 10 000 datert Miljøverndepartementet mai
2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes. Forskriften med kart oppbevares i Lenvik kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med vernet er å bevare ei middels stor øy og noen tilgrensende holmer med et vakkert
natur- og kulturlandskap, og deres dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige
innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering
og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og
bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen
avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2. Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke
innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Med unntak av et område i tilknytning til Hekkingen fyr og et område i tilknytning til den
gamle bebyggelsen på Hekkingen (se vedlagte kart), er det forbud mot ferdsel på land i
tiden fra og med 1. mai til og med 15. juli.
4. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
3.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport
krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
3.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
3.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:

4. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
5. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om moltebærland.
6. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
7. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele
eller deler av området.
8. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 2 er ikke til hinder for:
9. Jakt og fangst på villmink.
10. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
11. Sanking av kråkeboller.
12. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i tiden f.o.m. 16. juli t.o.m. 30. april.
13. Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 3 a og c.
2. Gjenreising av bygninger som var en del av det tidligere bygningsmiljøet ved hovedhuset
på Hekkingen. Plan for gjenoppbygging skal inngå som en del av forvaltningsplan for
landskapsvernområdet og utarbeides i samarbeid med fylkeskommunens
kulturvernavdeling. Det kan stilles krav til utformingen av nye bygninger.
3. Bygging av pumpehus og legging av ledning for vannforsyning.
4. Oppføring av nødvendige gjerder.
5. Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
6. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
7. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
8. Uttak av sand fra sjøbunn til eget bruk.
9. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
10. Oppgradering/fornyelse av kraftledning som ikke faller inn under § 4, nr. 3 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 20
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Bergsøyan landskapsvernområde
med dyrelivsfredning i Berg kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5,
jf. §§ 6 og 14, og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Berg kommune: 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6 og
17/1.
Verneområdet dekker et areal på 15 311 dekar, hvorav 13 572 dekar er sjøareal. Grensene for
verneområdet framgår av vedlagte kart i målestokk 1: 15 000 datert Miljøverndepartementet mai
2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.
Forskriften med kart skal oppbevares i Berg kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med vernet er å bevare et område med en typisk skjærgårdsnatur med tilliggende holmer,
skjær og gruntvannsområder med et vakkert natur- og kulturlandskap, og dets dyreliv. Området har
særlig betydning for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige
innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering
og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og
bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen
avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2. Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke
innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot ferdsel på land på vestre
del av Ertnøya og på øyene øst og nord for Kjøpmannsøya (se vedlagte kart).
4. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i
forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
3. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
4. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.

5. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om moltebærland.
6. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven
7. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele
eller deler av området, med unntak for reinbeite.
8. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 2 er ikke til hinder for:
9. Jakt og fangst på villmink.
10. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
11. Sanking av kråkeboller.
12. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
13. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i tiden f.o.m. 1. august t.o.m. 14. april.
14. Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse
av jordbruk og reindrift i området.
2. Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
3. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
4. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
5. Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der
dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye
bygninger.
6. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 21
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Lavollskjosen
plantefredningsområde i Berg kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern
§ 13, jf. §§ 9 og 10, og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Plantefredningsområdet berører følgende gnr./bnr. i Berg kommune: 14/1, 14/2, 14/5, 14/6, 14/7,
15/1, 15/3, 15/5, 15/8, 15/9 og 15/12.
Plantefredningsområdet dekker et areal på 1 083 dekar, hvorav 173 dekar er sjøareal. Grensene for
plantefredningsområdet framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 7 000 datert
Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Berg kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for
naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et stort våtmarksområde med en av de mest fullstendige og
upåvirkede strandenglokalitetene på ytterkysten av Troms. Området har en uvanlig regelmessig og
fullstendig sonering av strandengvegetasjon, og et uvanlig stort areal med brakkvannseng.
§ 3 Vernebestemmelser
For plantefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Vegetasjon knyttet til våtmark, herunder strandengevegetasjon, er fredet mot enhver form
for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra området. Nye
plantearter må ikke innføres.
2. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller
forringe livsmiljøet for planter knyttet til våtmarksområdet. Eksempler på dette er:
oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, opplag av
båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye luftledninger,
jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og annen form for
tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre
konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
3. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i
forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
3. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende landbruksarealer
etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport
krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
4.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.

4.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
5. Tynningshogst og sluttavvirkning i granplantefelt og motorferdsel i denne forbindelse etter
at forvaltningsmyndigheten er varslet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 2 er ikke til hinder for:
6. Utøvelse av fiske i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
7. Sanking av bær og matsopp.
8. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
9. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
10. Vedlikehold av eksisterende anlegg og gjerder.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktivitet nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2. Hogst av ved til eget bruk og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende landbruksarealer.
4. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse
av jordbruk og reindrift i området.
5. Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der
dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye
bygninger.
6. Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
7. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
8. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
9. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i
spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 22
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Teistevika landskapsvernområde i
Torsken kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5,
jf. § 6 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Torsken kommune: 18/1, 18/2, 18/3, 18/4,
18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12, 18/13, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17, 18/18, 18/19,
18/20, 18/21, 18/22, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20/1, 20/6, 20/7 og 20/8.
Verneområdet dekker et areal på 14 469 dekar, alt er landareal. Grensene for verneområdet
framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 14 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De
nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Torsken kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med vernet er å bevare et område på yttersida av Senja med godt utviklede geologiske
landskapselementer fra den tidligste isavsmeltingstida, og viktige kulturminner fra tidligere tiders
bosetting.
§ 3 Vernebestemmelser
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige
innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering
og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og
bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen
avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2. Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i
forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
3. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
4.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og telekabler. Bruk av
motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
4.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
5. Vanlig jordbruksdrift på tidligere utnyttede jordbruksarealer, herunder åkerbruk, slått og
motorferdsel i forbindelse med dette.

6. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende landbruksarealer
etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 er ikke til hinder for:
7. Beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift
regulere beitetrykket i hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
8. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
9. Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og gjerder.
10. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2. Hogst av ved til eget bruk og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
4. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse
av jordbruk og reindrift i området.
5. Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der
dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye
bygninger.
6. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
7. Etablering av fortøyningsfester i forbindelse med havbruk dersom det ikke strider mot
formålet med vernet.
8. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
9. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 23
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Sandsvika naturreservat i Torsken
kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Torsken kommune: 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20/1, 20/2,
20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, 20/17,
21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6 og 21/9.
Reservatet dekker et areal på 5 218 dekar, hvorav 172 dekar er sjøareal. Grensene for reservatet
framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 12 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De
nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Torsken kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et kystområde på yttersida av Senja med dets plante- og
dyreliv med særpregete og godt utviklede landskapselementer fra den tidligste isavsmeltingstida, et
aktivt og eroderende sanddynesystem fra nyere tid og et særegent planteliv med velutviklete og
uforstyrrete plantesamfunn av stor verdi.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form
for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.
Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i
forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
3. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
4. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Utøvelse av fiske i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
Sanking av bær og matsopp.
Jakt etter viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler.
Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
Sanking av kråkeboller.
Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
11. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
12. Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
13. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.

§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Oppføring av gjerder som er nødvendig for utøvelsen av jordbruk og reindrift i området.
2. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
3. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
4. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
5. Start og landing med luftfartøy i forbindelse med reindrift.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes
av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 24
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Holmenvær landskapsvernområde
med dyrelivsfredning i Torsken kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5,
jf. §§ 6 og 14, og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Torsken kommune: 27/1.
Verneområdet dekker et areal på 2 156 dekar, hvorav 1 888 dekar er sjøareal. Grensene for
verneområdet framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 10 000 datert Miljøverndepartementet mai
2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Torsken kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med vernet er å bevare et særpreget skjærgårdsområde med et vakkert natur- og
kulturlandskap, og dets dyreliv. Området har stor betydning for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige
innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering
og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og
bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
Forvaltningsmyndigheten avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets
art eller karakter vesentlig.
2. Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke
innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 2 er ikke til hinder for:
3. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
4. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og
innlandsfiskloven.
5. Jakt og fangst på villmink.
6. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
7. Sanking av kråkeboller.

8. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter.
9. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele
eller deler av området.
10. Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
11. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse
av jordbruk i området.
2. Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der
dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye
bygninger.
3. Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
4. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
5. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
6. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 25
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Ånderdalen nasjonalpark i Tranøy
og Torsken kommuner, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3,
jf. § 4 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
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. 124,9 km2. Grensene for nasjonalparken framgår av vedlagte
kart i målestokk 1 : 50 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. 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
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med Ånderdalen nasjonalpark er:
- å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde med opprinnelig furuskog, bjørkeskog og
et fjell- og fjordlandskap som er karakteristisk for ytre deler av Troms. Landskapet og
naturmiljøet med dyre- og plantelivet skal bevares.
- å bevare et naturområde med samiske og andre kulturminner.
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av
tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.
§ 3 Vernebestemmelser
1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet.
Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller
midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering,
graving og utfylling og henleggelse av masse, sprengning og boring, bryting av stein og mineraler,
flytting og fjerning av større steiner og blokker, drenering og annen form for tørrlegging,
nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og
klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen av tiltak er ikke
uttømmende.
1.2 Bestemmelsen i pkt 1.1 er ikke til hinder for:
a. Vedlikehold av bygninger og som ikke endrer bygningens karakter eller bruk.
b. Vedlikehold av reindriftsanlegg.
c. Vedlikehold av stier, løyper, bruer og klopper.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a. Ombygging og mindre tilbygg til bygninger som ikke medfører at bygningen får endret
funksjon.
b. Gjenoppbygging av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade.
c. Oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med oppsyn og reindrift.
d. Bygging av bruer og legging av klopper.
e. Oppsetting av skilt og merking av stier.
f. Oppsetting av gjerder

g. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
2. Plantelivet
2.1 Vern av plantelivet.
Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging. Dette omfatter
også vegetasjon (tang o.a.) ned til laveste lavvann. Planting, såing og innføring av trær og annen
vegetasjon er forbudt.
2.2 Bestemmelsen i pkt 2.1 er ikke til hinder for:
a. Bruk av området til beite som på vernetidspunktet.
b. Bruk av bjørk til brensel og trevirke i reindriften.
c. Bruk av trevirke (ris) til snarefangst.
d. Skånsom bruk av trevirke, med unntak for tørrfuruer, til bålbrenning.
e. Plukking av bær og matsopp.
f. Plukking av vanlige planter til privat bruk.
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a. Uttak av bjørk for reparasjon av reingjerder.
b. Uttak av bjørk til brensel for gamma ved Åndervatnet, for hyttene ved Sør-Kapervatnet og for
hyttene i Selfjordbotn.
2.4 Regulering av beite.
Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge
naturmiljøet. Dette gjelder ikke reinbeite.
3. Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet
Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig
forstyrrelser. Utsetting av dyr, fisk og andre ferskvannsorganismer er forbudt.
3.2 Bestemmelsene i pkt 3.1 er ikke til hinder for:
a. Jakt etter viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler.
b. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
c. Fiske i medhold av lakse- og innlandsfiskloven.
d. Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift fastsette at dyrelivet eller enkelte arter
kan være totalfredet i hele eller deler av nasjonalparken.
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a. Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer der dette er gjort tidligere.
4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner.
Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller
fjernes.
4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:
a. Restaurering og skjøtsel av kulturminner.
5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel.
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
5.2 Organisert ferdsel.
Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av
turlag, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av
forvaltningsmyndigheten, for eksempel teltleirer, idrettsarrangement, jaktprøver eller andre større
arrangement.
5.3 Sykling og bruk av hest.
Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent forbruk i
forvaltningsplanen.
5.4 Regulering av ferdsel.
Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Direktoratet for naturforvaltning ved
forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
5.5 Generelle unntak for ferdsel.
Bestemmelsene i punkt 5 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ
virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsvirksomhet, samt skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel.
Motorferdsel er forbudt på land og i ferskvann, og i lufta under 300 meter, herunder landing med
luftfartøy.
6.2 Bestemmelsen i pkt. 6.1 er ikke til hinder for:
a. Motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og
oppsynsvirksomhet, samt skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av
forvaltningsmyndigheten.
b. Motorferdsel i forbindelse med reindrift på frossen, snødekt mark.
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a. Øvelseskjøring til formål nevnt i pkt 6.2.a.
b. Bruk av beltekjøretøy eller luftfartøy i forbindelse med reindrift og vedhogst.
c. Bruk av beltekjøretøy eller luftfartøy for transport av varer og utstyr inn til hytter.
d. Bruk av beltekjøretøy eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold
og byggearbeid på hytter, klopper og lignende.
e. Bruk av beltegående ”elgtrekk” eller luftfartøy til uttransport av elgslakt.
For reindriften legges det for pkt. 6.3. opp til en praksis med flerårige tillatelser etter
verneforskriften.
7. Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning.
Forurensing og forsøpling er forbudt, herunder all bruk av kjemiske midler som kan påvirke
naturmiljøet. Avfall skal tas med ut av området.
§ 4 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med fredningen krever
det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i
andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.
§ 5 Forvaltningsplan mv.
Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel,
tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for
naturforvaltning.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.
§ 6 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet for
verneforskriften.
§ 7 Rådgivende utvalg
Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltning av nasjonalparken.
§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Kongelig resolusjon av 21. februar 1975 om
utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark, Tranøy kommune, Troms fylke.

Vedlegg 26
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Lemmingvær
landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Tranøy kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5,
jf. §§ 6 og 14, og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tranøy kommune: 40/1, 40/2, 40/3, 40/4 og
40/5. Verneområdet dekker et areal på 3 672 dekar, hvorav 2 538 dekar er sjøareal. Grensene for
verneområdet framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 10 000 datert Miljøverndepartementet mai
2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes. Forskriften med kart oppbevares i Tranøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med vernet er å bevare et område med ei særpreget øy med omkringliggende holmer,
skjær og gruntvannsområder med et vakkert natur- og kulturlandskap, og dets dyreliv. Området har
særlig betydning for fugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige
innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering
og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og
bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen
avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2. Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke
innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. I tiden fra og med 1. mai til og med 31. juli er det forbud mot ferdsel på land på et 238 daa
stort område på den sørligste delen av Lemmingvær (se vedlagte kart) og på samtlige andre
øyer, holmer og skjær som inngår i verneområdet.
4. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i
forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
3. Vanlig jordbruksdrift på tidligere utnyttede jordbruksarealer, herunder åkerbruk, slått og
motorferdsel i forbindelse med dette.
4.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og telekabler, dog ikke i
perioden f.o.m. 1. mai t.o.m. 31. juli på arealer med ferdselsrestriksjoner, jf. § 3, nr. 3.
Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
4.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
5. Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og gjerder.
6. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer eksisterende landbruksarealer
etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.

7. Tynningshogst og sluttavvirkning i granplantefelt og motorferdsel i denne forbindelse etter
at forvaltningsmyndigheten er varslet.
8. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
9. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
10. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om moltebærland.
11. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
12. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele
eller deler av området, med unntak for reinbeite.
13. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
14. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 2 er ikke til hinder for:
15. Jakt og fangst på villmink.
16. Jakt og fangst på rype, hare og grågås på den nordlige delen av Lemmingvær, i det området
der det er åpent for ferdsel på land i hekketida (se vedlagte kart).
17. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
18. Sanking av kråkeboller.
19. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i tiden f.o.m. 1. august t.o.m. 30. april.
20. Bruk av Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2. Motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3. Nydyrking i områder der dette ikke vil forringe verneverdiene vesentlig.
4. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av landbruksarealer.
5. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse
av jordbruk og reindrift i området.
6. Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der
dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye
bygninger.
7. Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
8. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
9. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
10. Uttak av sand fra sjøbunn til eget bruk.
11. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
12. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 27
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Leirpollen – Halsvatnet
naturreservat i Tranøy kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Tranøy kommune: 11/1, 11/2, 11/8, 11/11, 11/18 og
16/12.
Reservatet dekker et areal på 125 dekar, hvorav 14 dekar er ferskvann og 51 dekar er sjøareal.
Grensene for reservatet framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 7 000 datert
Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i
marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Tranøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for
naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et botanisk sett verdifullt vatn og en verdifull strandeng med
tilhørende plante- og dyreliv. Botanisk sett har området verdi i landsdelssammenheng med et stort
og sørlig artsutvalg.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form
for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.
Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i
forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
3. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og
skogbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og telekabler. Bruk av
motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
4.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.

4.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
5. Tynningshogst og sluttavvirkning i granplantefelt og motorferdsel i denne forbindelse etter
at forvaltningsmyndigheten er varslet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
6. Utøvelse av fiske i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
7. Sanking av bær og matsopp.
8. Jakt etter viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler.
9. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
10. Sanking av kråkeboller.
11. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
12. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
13. Vedlikehold av eksisterende gjerder og anlegg.
14. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2. Hogst av ved til eget bruk og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
4. Uttak av sand fra sjøbunn til eget bruk.
5. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
6. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
7. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
8. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes
av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 28
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Lekangsøya naturreservat i
Tranøy kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Tranøy kommune: 8/2, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10,
8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 8/23, 8/24 og 8/25.
Reservatet dekker et areal på 203 dekar, hvorav 32 dekar er sjøareal. Grensene for reservatet
framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 7 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De
nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Tranøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for
naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare ei middels stor øy med tilhørende plante- og dyreliv. Området
har særlig betydning for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye
plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter
må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. I tiden fra og med 1. mai til og med 15. juli er det forbud mot ferdsel på land.
5. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i
forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
3. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 4 er ikke til hinder for:
4. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.

5. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om moltebærland.
6. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
7. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
8. Sanking av bær og matsopp.
9. Jakt og fangst på villmink.
10. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
11. Sanking av kråkeboller.
12. Vedlikehold av eksisterende anlegg og gjerder.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Oppføring av nye gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av jordbruk
og reindrift i området.
2. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
3. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
4. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes
av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 29
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Steinavær landskapsvernområde
med dyrelivsfredning i Bjarkøy kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5,
jf. §§ 6 og 14, og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Bjarkøy kommune: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 og 6/5.
Vernområdet dekker et areal på 5 766 dekar, hvorav 5 398 dekar er sjøareal. Grensene for
verneområdet framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 17 500 datert Miljøverndepartementet mai
2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Bjarkøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et skjærgårdsområde i ytre Troms med et vakkert natur- og
kulturlandskap, og dets dyreliv. Området har stor betydning for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige
innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering
og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og
bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen
avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2. Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke
innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. I tiden fra og med 1. mai til og med 15. juli er det forbud mot ferdsel på land på alle
holmer og skjær som inngår i fredningsområdet, med unntak av Styrmannsholmen der
ferdsel er tillatt hele året (se vedlagte kart).
4. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
3. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
4. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om moltebærland.

5. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
6. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet regulere beitetrykket i hele eller deler av
området.
7. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 2 er ikke til hinder for:
8. Jakt og fangst på villmink.
9. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
10. Sanking av kråkeboller.
11. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter i tiden f.o.m. 16. juli t.o.m. 30. april.
12. Vedlikehold av eksisterende anlegg.
13. Bruk av Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av eksisterende anlegg.
2. Gjenreising av bygninger som var en del av det tidligere bygningsmiljøet på
Styrmannsholmen. Plan for gjenoppbyggingen skal inngå som en del av forvaltningsplanen
for landskapsvernområdet og utarbeides i samarbeid med fylkeskommunens
kulturvernavdeling. Det kan stilles krav til utformingen av nye bygninger.
3. Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
4. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
5. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
6. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 30
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke –
Flatøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Bjarkøy kommune, Troms fylke
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5,
jf. §§ 6 og 14, og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Bjarkøy kommune: 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6,
9/7 og 9/8. Vernområdet dekker et areal på 1 452 dekar, hvorav 191 dekar er sjøareal. Grensene for
verneområdet framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 8 000 datert Miljøverndepartementet mai
2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes. Forskriften med kart oppbevares i Bjarkøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms,
i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med vernet er å bevare et område med et vakkert natur- og kulturlandskap omfattende ei
middels stor øy og noen tilgrensende holmer og skjær og sjøarealer med dets dyreliv. Området har
særlig betydning for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige
innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering
og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og
bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen
avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2. Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke
innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. I tiden fra og med 1. mai til og med 15. juli er det forbud mot ferdsel på land.
4. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med
arbeidet.
3. Motorferdsel på traktorveg over Stormyra i forbindelse med jordbruksdrift.
4.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og telekabler, dog ikke i
perioden 1. mai-15. juli. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
4.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
5. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og
skogbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:

6. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
7. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om moltebærland.
8. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
9. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele
eller deler av området.
10. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 2 er ikke til hinder for:
11. Jakt og fangst på villmink.
12. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
13. Sanking av kråkeboller.
14. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter f.o.m. 16. juli t.o.m. 30. april.
15. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
16. Tynningshogst og sluttavvirkning i granplantefelt og motorferdsel i denne forbindelse etter
at forvaltningsmyndigheten er varslet.
17. Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg, steingjerdet på vernegrensa og andre
gjerder.
18. Bruk av Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2. Hogst av ved til eget bruk og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3. Nydyrking i områder der dette ikke vil forringe verneverdiene vesentlig.
4. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
5. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse
av jordbruk i området.
6. Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
7. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
8. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
9. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
10. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
11. Ferdsel til fots til Varan etter nærmere fastsatt trasé, og opphold samme sted innenfor
nærmere fastsatt område, i perioden med forbud mot ferdsel på land. Det forutsettes at slik
ferdsel og opphold ikke strider mot formålet med vernet.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 8 Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 31
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Froholman naturreservat i Bjarkøy
kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Bjarkøy kommune: Umatrikulert statsgrunn.
Reservatet dekker et areal på 433 dekar, hvorav 373 dekar er sjøareal. Grensene for reservatet
framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 7 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De
nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Bjarkøy kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for
naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et område med en liten samling holmer, skjær og
omkringliggende gruntvannsområder med dets plante- og dyreliv. Området har særlig betydning
for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye
plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter
må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. I tiden fra og med 1. mai til og med 15. august er det forbud mot ferdsel på land.
5. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 4 er ikke til hinder for:
3. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
4. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom.

5. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
6. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet regulere beitetrykket i hele eller deler
av området.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
7. Sanking av bær og matsopp.
8. Jakt og fangst på villmink.
9. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
10. Sanking av kråkeboller.
11. Vedlikehold av kulturminner.
12. Bruk av Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
2. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
3. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes
av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.

§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 32
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Sundsvollsundet naturreservat i
Bjarkøy kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Bjarkøy kommune: 10/1, 10/2, 10/7, 10/12 og 10/15.
Reservatet dekker et areal på 234 dekar, alt er landareal. Grensene for reservatet framgår av
vedlagte kart i målestokk 1 : 7 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige
grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Bjarkøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et fuglefjell med dets plante- og dyreliv.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Dette omfatter
også vegetasjon (tang o.a.) ned til middel høyvann. Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter
må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med helikopter og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport
krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
2.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
2.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
3. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
4. Sanking av bær og matsopp.

5. Jakt og fangst på rype og villmink, og bruk av jakthund i denne sammenheng.
6. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
7. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området.
8. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
9. Vedlikehold av eksisterende gjerder.
10. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 2 a og c.
2. Hogst av ved til eget bruk og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3. Oppføring av nye gjerder som er nødvendig for utøvelsen av jordbruk i området.
4. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
5. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
6. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
7. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 2 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes
av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 33
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Kjellåsen naturminne i Skånland
kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern
§ 11, jf. § 12 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturminnet berører følgende gnr./bnr. i Skånland kommune: 4/14.
Naturminnet dekker et areal på 9 dekar, alt er landareal. Grensene for naturminnet framgår av
vedlagte kart i målestokk 1 : 7 000, datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige
grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Skånland kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning, og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare en kvartærgeologisk lokalitet, som dokumenterer avsmelting
og brefremstøt ved avslutningen av siste istid, med bl.a. fastsittende steinrur på fjell.
§ 3 Vernebestemmelser
For naturminnet gjelder følgende bestemmelser:
1. Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder alle former for flytting eller påfylling av
masse, stein og steinblokker, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre varige eller
midlertidige innretninger, fremføring av jordkabler og kloakkledninger, ny utføring av
kloakk eller andre forurensningstilførsler og henleggelse av avfall. Oversikten er ikke
uttømmende.
2. Hammerbruk, kiling, boring, sprenging og innsamling av løse steiner eller prøver fra fast
fjell tillates ikke. Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn, figurer og lignende på
fjell eller steinblokker.
3. Parkering av campingvogner er forbudt.
4. Motorferdsel er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i
forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
3. Vedlikehold av eksisterende vannledning og motorferdsel i denne forbindelse etter at
forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport
krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
4.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
5. Vedlikehold av eksisterende veg.

§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2. Motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
3. Oppføring av gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av jordbruk og
reindrift i området.
4. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som
inneholder nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes
av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med
fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig
samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med
fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Disse bestemmelsene trer i kraft straks.

Vedlegg 34
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Gapøyholman naturreservat i
Kvæfjord kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Kvæfjord kommune: 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/8 og
4/9.
Reservatet dekker et areal på 733 dekar, hvorav 383 dekar er sjøareal. Grensene for reservatet
framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 7 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De
nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Kvæfjord kommune, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et område med en større holme og flere mindre holmer med
mellomliggende gruntvannsområde med dets plante- og dyreliv. Området har særlig betydning for
sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye
plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter
må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. I tiden fra og med 1. mai til og med. 15. juli er det forbud mot ferdsel på land.
5. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 4 er ikke til hinder for:
3. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
4. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av straffelovens § 400 om moltebærland.

5. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven
6. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området.
7. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
8. Sanking av bær og matsopp.
9. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
10. Jakt etter viltlovens bestemmelser.
11. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
12. Sanking av kråkeboller.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
2. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
3. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes
av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 35
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Nord-Fugløya naturreservat i
Karlsøy kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Karlsøy kommune: 53/1.
Reservatet dekker et areal på 24 061 daa, hvorav 2 829 daa er sjøareal. Unntatt fra fredningen er et
7 daa stort område i Indre Gamvik. Grensene for reservatet framgår av vedlagte kart i målestokk
1 : 30 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Karlsøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare en større øy med tilgrensende sjøområder med dets plante- og
dyreliv. Området har et av Norges største og viktigste fuglefjell og har stor betydning som hekkeog oppholdsområde for fugl, samt et interessant planteliv.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form
for skade og ødeleggelse. Dette omfatter også vegetasjon ned til middel høyvann i øst der
sjø ikke er med i reservatet. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.
Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Dette gjelder også i sonen ned til middel
høyvann i øst der sjø ikke er med i reservatet. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er
forbudt. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold som f.eks. oppføring av
bygninger, brygger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av
oppdrettsanlegg, større opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l.,
fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, drenering og annen form
for tørrlegging, bygging av veger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4. I tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 31. juli er det forbud mot ilandstigning og ferdsel på NordFugløya og tilliggende skjær.
5. Motorferdsel på land er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300
m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 4 er ikke til hinder for:
2. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.

3. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom, og utøvelse av rettighet i medhold av Straffelovens § 400 om moltebærland.
4. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av
fortøyningsfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven, med
unntak for bruk av garn, line og not på vestsiden av øya på strekningen Skagkeila til
Laukvika med en avstand på 200 m fra land (se vedlagte kart) i perioden fra og med 1.
april til og med 31. august.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
5. Jakt på rype og villmink, og bruk av jakthund i denne sammenheng.
6. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
7. Sanking av bær og matsopp.
8. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
2. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
3. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Kongelig resolusjon av 19. september 1975
om fredning av Nord-Fugløy, Karlsøy kommune, Troms, som naturreservat med tilhørende
fuglelivsfredning.

Vedlegg 36
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke –
Skipsfjord landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Karlsøy kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5,
jf. §§ 6 og 14, og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Karlsøy kommune:
2/17, 2/23, 3/2, 3/5, 3/7, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/29, 3/31, 3/36, 56/4, 56/8, 56/10, 56/11,
56/13, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 57/11, 57/12, 57/14, 57/15, 57/16,
57/17, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21, 57/22, 57/23, 57/24, 57/25, 57/26, 57/27, 57/28, 57/29 og
57/30.Vernområdet dekker et areal på 54 341 daa, hvorav 10 752 daa er sjøareal. Grensene for
verneområdet framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 40 000 datert Miljøverndepartementet mai
2004. De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal
koordinatfestes. Forskriften med kart oppbevares i Karlsøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms,
i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med vernet er å bevare et vakkert naturområde med kulturlandskap som er typisk for de
ytre kyststrøkene i Troms med et upåvirket vassdrag, vitenskapelig interessante geologiske
forekomster og et karakteristisk og til dels rikt plante- og dyreliv.
§ 3 Vernebestemmelser
For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:
1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
Eksempler på dette er: oppføring av nye bygninger, anlegg og varige og midlertidige
innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering
og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og
bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen
avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2. Pattedyr og fugler, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for skade,
ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter må ikke
innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Vanlig jordbruksdrift på tidligere utnyttede jordbruksarealer, herunder åkerbruk, slått og
motorferdsel i denne forbindelse.
3. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer jordbruksarealer etter at
forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og telefonlinje. Bruk av
motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
4.b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i
etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
4.c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av
linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til
verneformålet. Bruk av motorisert transport krever egen tillatelse jf § 5, nr. 1.
5. Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel

i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
6. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette
arbeidet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 2 er ikke til hinder for:
7. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
8. Utøvelse av fiske i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
9. Sanking av kråkeboller.
10. Sanking av bær og matsopp.
11. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele
eller deler av området, med unntak for reinbeite.
12. Jakt etter viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler.
13. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
14. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
15. Høsting av tang etter gjeldende lover og forskrifter.
16. Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og gjerder.
17. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4, nr. 4 a og c.
2. Hogst av ved for bruk på fast bopel i samsvar med forvaltningsplan.
3. Motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
4. Nydyrking i områder der dette ikke vil forringe verneverdiene vesentlig.
5. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av jordbruksarealer.
6. Oppføring av nye bygninger, gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse
av jordbruk og reindrift i området.
7. Oppføring av hytter og andre bygninger i samsvar med forvaltningsplan, i områder der
dette ikke vil forringe verneverdien vesentlig. Det kan stilles krav til utformingen av nye
bygninger.
8. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
9. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
10. Uttak av sand fra sjøbunn til eget bruk.
11. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
12. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4, nr. 4 c.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene. Forvaltningsplan skal
godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for
vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle
tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Kongelig resolusjon av 15. desember 1978
om opprettelse av Skipsfjord landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, Karlsøy
kommune, Troms fylke.

Vedlegg 37
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Sagelvvatn naturreservat i
Balsfjord kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Balsfjord kommune: 43/12, 43/13, 43/46, 43/97,
43/126 og 43/225.
Reservatet dekker et areal på 289 daa, hvorav ca 52 daa er ferskvann. Grensene for reservatet
framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 7 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De
nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene
skal koordinatfestes.
Forskriftene med kart oppbevares i Balsfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et for distriktet karakteristisk myr- og våtmarksområde med
et rikt og variert plante- og fugleliv.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form
for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.
Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter
må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende
4. Parkering av campingvogner og telting er forbudt.
5. Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt. Start og landing med luftfartøy og
lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende landbruksarealer
etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3. Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i
forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
4. Vedlikehold av eksisterende vannledning og motorferdsel i denne forbindelse etter at
forvaltningsmyndigheten er varslet.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 4 er ikke til hinder for:
5. Utøvelse av fiske i medhold av lakse- og innlandsfiskloven.
6. Sanking av bær og matsopp.
7. Jakt og fangst på elg, rype, hare, rødrev og villmink.
8. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
9. Vedlikehold av eksisterende gjerder.
10. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende landbruksarealer.
2. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes
av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Kongelig resolusjon av 19. desember 1975
om fredning av et område ved sørvestre vik av Sagelvvatn i Balsfjord kommune, Troms fylke, som
naturreservat.

Vedlegg 38
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Vardnesmyra naturreservat i
Tranøy kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Tranøy kommune: 18/1.
Reservatet dekker et areal på 2 702 daa, hvorav ca. 120 daa er ferskvann. Grensene for reservatet
framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 12 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De
nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Tranøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for
naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et myrområde med flere mindre vatn med dets rike plante- og
dyreliv.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form
for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.
Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter
må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. Telting er forbudt.
5. Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt. Start og landing med luftfartøy og
lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i
forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 4 er ikke til hinder for:
3. Utøvelse av fiske i medhold av lakse- og innlandsfiskloven.
4. Sanking av bær og matsopp.
5. Jakt og fangst på elg, rype, hare, rødrev og villmink.

6. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området, med unntak for reinbeite.
7. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Hogst av ved og motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
2. Etablering av grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes
av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Kongelig resolusjon av 12. desember 1969
om fredning av Vardnesmyra i Tranøy kommune, Troms fylke.

Vedlegg 39
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Kvannesvatn naturreservat i
Harstad kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Harstad kommune: 38/1, 38/9, 38/12, 38/17, 38/21 og
39/12.
Reservatet dekker et areal på 125 daa, hvorav ca. 30 daa er ferskvann. Grensene for reservatet
framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 7 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De
nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Harstad kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for
naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare et næringsrikt vann med de nærmeste omgivelser og det
tilhørende rike dyre- og plantelivet.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form
for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.
Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter
må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. Telting er forbudt.
5. I tiden fra og med 1. mai til og med 15. juli er det forbud mot ferdsel i området.
6. Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt. Start og landing med luftfartøy og
lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og
skogbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3. Vedlikehold av eksisterende kloakkanlegg og motorferdsel i denne forbindelse etter at
forvaltningsmyndigheten er varslet.
4. Reindriftsnæringas bruk av området til flytting, opphold og beite for rein og motorferdsel i
forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark.

Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 5 er ikke til hinder for:
5. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet og tilsyn med
eiendom.
6. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller av området, med unntak for reinbeite.
7. Utøvelse av fiske og ferdsel på land i forbindelse med bruk av fortøyningsfester, i medhold
av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
8. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 4 er ikke til hinder for:
9. Sanking av bær og matsopp.
10. Jakt og fangst på elg, rype, hare, rødrev og villmink.
11. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
12. Vedlikehold av eksisterende gjerder.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
2. Oppføring av gjerder som er nødvendig for utøvelse av jordbruk og reindrift i området.
3. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
4. Ferdsel til fots i ferdselsforbudstiden for guida grupper etter en nærmere fastsatt trasé
godkjent av forvaltningsmyndigheten.
5. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
6. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes
av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Kongelig resolusjon av 14. februar 1975
om fredning av Kvannesvatn naturreservat, Harstad kommune, Troms fylke.

Vedlegg 40
Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke – Gapøya naturreservat i Kvæfjord
kommune, Troms fylke.
Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 4. juni 2004 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8,
jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Kvæfjord kommune: 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7,
4/8, 4/9, 4/10 og 4/11.
Reservatet dekker et areal på 4 400 daa, hvorav ca. 15 daa er ferskvann. Grensene for reservatet
framgår av vedlagte kart i målestokk 1 : 10 000 datert Miljøverndepartementet mai 2004. De
nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Forskriften med kart oppbevares i Kvæfjord kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet
for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
§ 2 Formål
Formålet med fredningen er å bevare ei stor øy med dets plante- og dyreliv. Området har betydning
som hekkelokalitet for sjøfugl.
§ 3 Vernebestemmelser
For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon på land og i ferskvann, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.
Nye plantearter må ikke innføres.
2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot enhver form for
skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Bruk av skytevåpen er forbudt. Nye dyrearter
må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye
bygninger, anlegg og varige og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg,
opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av nye
luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er
ikke uttømmende.
4. Motorferdsel på land og i ferskvann er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4 Generelle unntak
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og rednings-, ambulanse-, politi-,
brannvern-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2. Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og
skogbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
Bestemmelsene i § 3, nr. 1 - 3 er ikke til hinder for:
3. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven.
4. Sanking av bær og matsopp.
5. Jakt etter viltlovens bestemmelser.
6. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

7. Beiting og bruk av gjeterhund i kontrollerte former i denne forbindelse. Direktoratet for
naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i
hele eller deler av området.
8. Uttak av trevirke til brensel, staur o.l. til bruk på stedet.
9. Vedlikehold av steingjerdet på reservatgrensa og øvrige gjerder.
10. Opplag av båt på fast plass til eget bruk for grunneierne.
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
1. Motorferdsel i forbindelse med vedkjøring.
2. Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3. Oppføring av gjerder og andre innretninger som er nødvendig for utøvelse av
primærnæring i området.
4. Tiltak mot vilt som forårsaker vesentlig skade.
5. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for
Kystverket.
6. Etablering av fortøyningsfester for fiskeredskaper og båter.
§ 6 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre
skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan
inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. Forvaltningsplan skal godkjennes
av Direktoratet for naturforvaltning.
§ 7 Generelle dispensasjonsregler
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det,
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre
særlige tilfeller, når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
§ 8 Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Kongelig resolusjon av 27. august 1976 om
opprettelse av Gapøya naturreservat, Kvæfjord, Troms fylke.

