
Vedlegg 1 

 

Forskrift om vern av Guslia naturreservat i Grong kommune i Nord-Trøndelag fylke 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å sikre et variert område med naturskog. Med sin variasjon i form 

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

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

og eventuelt videreutvikle dem.  

 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 26/24 og 26/25 i Grong kommune. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 8180 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1:25 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grong kommune, hos Fylkesmannen i Nord- 

Trøndelag fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

             Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

             unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring 

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

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

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

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

             forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

             bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 

             arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd ikke til hinder for: 

1. Sanking av bær og matsopp. 

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

4. Beiting. 

5. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

6. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

7. Vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet. 

8. Opplag av båt ved hytte ved Medalåa. 

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



10. Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran 

             og tørr furu (gadd) skal ikke felles. 

11. Utsetting av saltsteiner. 

12. Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji/ 

tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsen 

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

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

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

2. Utenom eksisterende veger er bruk av sykkel og hest og kjerre forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 

 

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

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

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

ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med hest eller lett terrenggående beltekjøretøy 

             som ikke setter varige spor i terrenget. 

3. Handtering av påkjørt vilt ved Nordlandsbanen. 

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

             reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 

             oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. 

5. Skånsom riding. 

6. Motorisert ferdsel på Lurudalsvegen innenfor området. 

7. Drift og transport etter Nordlandsbanen gjennom området. 

8. Sykling etter tilrettelagt trase i området. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt 

             i § 6 første ledd 

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 nr. 2. 

3. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold som nevnt i § 4 nr. 7. 

4. Nødvendig transport av ved, utstyr og materiell til hytte i området med beltekjøretøy på 

snødekket mark. 

5. Nødvendig motorferdsel for transport av båt, jf. § 4 nr. 8. 

6. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner. 

7. Hogst av etablerte plantefelt. 

8. Hogst av ved til hytte ved Medalåa etter plan. 

9. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 nr. 4. 

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

11. Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

12. Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.  

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

14. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

             reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 



15. Rydding av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 

16. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

17. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

18. Utkjøring av saltsteiner på snødekt mark. 

19. Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 nr. 6 og § 7 nr. 17. 

20. Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

21. Nødvendig motorferdsel for transport av materialer til gjenoppføring av bygninger, anlegg 

eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

22. Nødvendig bruk av lufttransport knyttet til aktivitet nevnt i § 4 nr 7 og § 7 nr. 4. 

23. Tiltak for å hindre viltpåkjørsler av tog. 

24. Tilrettelegging for sykkel etter trase i området. 

 

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

henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en tilfredsstillende måte. På samme 

måte kan det for grunneier gis flerårige tillatelser, jfr. forvaltningsplan. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

 

§ 10 Forvaltningsplan 

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

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter 

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

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks 

  



  



Vedlegg 2 

Forskrift om vern av Midtfjellmosen naturreservat i Aurskog-Høland kommune, Akershus 

fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og sammenhengende område med lite påvirka 

myr og barskog. Området har særlig pedagogisk og naturvitenskapelig verdi som et representativt 

område i den sørboreale regionen. Området har en stor variasjon mellom små tjern, myrer og 

barskog, og er svært viktig som yngle- og hekkeplass for et vidt spekter av fuglearter. Det er en 

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

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 163/1, 163/2, 166/1, 166/3, 167/73, 168/2, 168/23 og 

168/49 i Aurskog – Høland kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5117 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1: 15 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Aurskog - Høland kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus fylker, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Sanking av bær og matsopp.  

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

4. Beiting.  

5. Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på 

vernetidspunktet.  

6. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

7. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt. 



8. Utsetting av saltsteiner. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

1. I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er all ferdsel i myrområdene nord for 

Vintertjenn forbudt, jf. markering på vernekartet. 

2. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 

luftfartøy.  

3. Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 

 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget.  

3. Preparering av skiløype med løypemaskin langs trase inntegnet på vernekartet, etter 

standard på vernetidspunktet 

4. Transport av tømmer på frossen myr etter gammel ferdselsveg langs den sørøstre grensen 

for verneområdet på gnr 163/2. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, arrangementer 

mv). 

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

4. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveger. 

5. Vedlikehold, utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetrase. 

6. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av fiskevann og inn-

utløpsbekker mot forsuring. 

7. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd nr. 2. 

8. Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

9. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

a. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd. 

b. vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 

nr. 5. 

c. vedlikehold, utbedring og omlegging av skiløypetrase, jf. § 7 nr. 5. 

d. gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann 

eller naturskade, jf. § 7 nr. 8. 

e. utsetting av saltsteiner jf. § 4 nr. 8. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 



sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2. november 1992 nr. 741 om 

vern av Midtfjellmosen naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke. 

  



  



Vedlegg 3 

Forskrift om vern av Storfelten naturreservat i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og sammenhengende område med lite påvirka 

myr og barskog. Området har særlig pedagogisk og naturvitenskapelig verdi som et representativt 

område i den sørboreale regionen. Området består av store arealer med myr og våtmark og med 

tilgrensende rygger og koller med skog, og utgjør viktige leveområder for fugl knyttet til våtmark. 

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

dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 163/3 og 163/4 i Aurskog – Høland kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 7153 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Aurskog - Høland kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus fylker, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Sanking av bær og matsopp.  

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

4. Beiting.  

5. Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på 

vernetidspunktet.  

6. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

7. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt. 

8. Utsetting av saltsteiner. 



 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 

luftfartøy.  

2. Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 

 

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

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe i medhold 

av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. 

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

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget.  

3. Preparering av skiløype med løypemaskin langs trase inntegnet på vernekartet, etter 

standarden på vernetidspunktet. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, arrangementer 

mv) 

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

4. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveger. 

5. Vedlikehold, utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetrase. 

6. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av fiskevann og inn-

utløpsbekker mot forsuring. 

7. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd nr. 2. 

8. Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

9.  Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

a. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd. 

b. vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 

nr. 5. 

c. vedlikehold, utbedring og omlegging av skiløypetrase, jf. § 7 nr. 5. 

d. gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann 

eller naturskade, jf. § 7 nr. 8.  

e. utsetting av saltsteiner jf § 4 nr 8. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 

naturmangfoldloven § 48.  

 

 

 



§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. september 1981 nr. 4787 om 

fredning for Storfelten naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke. 

 

  



  



Vedlegg 4 

 

Forskrift om vern av Knølltjenna naturreservat i Aurskog-Høland kommune, Akershus 

fylke 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med grov og storvokst gammel granskog med 

betydelig innslag av store ospetrær og med fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 171/7, 172/4 og 180/7 i Aurskog – Høland kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 615 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

i målestokk 1:7500 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Aurskog - Høland kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus fylker, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

1. Sanking av bær og matsopp.  

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

4. Beiting.  

5. Utsetting av saltsteiner. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  



1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 

luftfartøy.  

2. Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 

 

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

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe i medhold 

av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. 

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

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 (teltleirer, arrangementer 

mv). 

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

4. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveger. 

5. Vedlikehold, utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetrase. 

6. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av fiskevann og inn-

utløpsbekker mot forsuring. 

7. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd nr. 2. 

8. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

a. øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd. 

b. vedlikehold, utbedring og omlegging av skiløypetrase, jf. § 7 nr. 5. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks.  



Vedlegg 5 

 

Forskrift om vern av Hæstad naturreservat i Fyresdal kommune, Telemark fylke  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 25. januar 2013 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvalting av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremma av 

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med naturreservatet er å taka vare på eit stort og samanhengande område med lite 

påverka og urørd granskog.  Området har ein særskilt pedagogisk og naturvitskapleg verdi som eit 

representativt høgareliggande nordborealt skog- og heiområde i Vest-Telemark / 

Setesdalsregionen. 

Området er dominert av fattig barskog, dels i mellomboreal men hovudsakleg i nordboreal sone. 

Det finst rikare sørberg og område med rasmark med element av lågurtgranskog, rik boreal 

lauvskog og opne rasmarkparti med lågurt- og høgstaudeflora opp mot 900 m. Kjernepartia 

inneheld særs gamal grovvoksen og urørd blåbærgranskog. Einskilde stadar finst innslag av stor 

gamal gadd av furu og mykje læger av bjørk. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest 

mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar delar av gnr/bnr 81/1 i Fyresdal kommune. 

 

Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 9680 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1:20 000 dagsett Miljøverndepartementet januar 2013. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

 

Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Fyresdal kommune, hos Fylkesmannen i Telemark fylke, 

i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernereglar 

I naturreservatet må ingen gjera noko som skader verneverdiane som er nemnde i verneføremålet.  

 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

1. Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne planter, sopp og lav, eller delar av desse frå naturreservatet. Planting eller 

såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

2. Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 

uroing. Utsetting av dyr er forbode. 

3. Området er verna mot alle tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, 

bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring 

av masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert forureining, tøming av avfall, 

gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er 

forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirar, idrettsarrangement eller andre større arrangement er 

forbode. 

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

Vernereglane i § 3 andre leddet er ikkje til hinder for: 



1. Sanking av bær og matsopp.  

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk. 

3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.  

4. Beiting.  

5. Vedlikehald av traktorvegar teikna inn på vernekartet. 

6. Naudsynt sikringsarbeid på Hestekvævgruva.  

7. Brenning av bål i perioden f.o.m. 15. september t.o.m. 15. april med tørrkvist eller ved ein 

har med seg.  

8. Oppsetjing av mellombels, mobile jakttårn til storviltjakt. 

9. Forsiktig rydding av småbuskar og kvist på postar i samband med jakt på storvilt. 

10. Utsetjing av saltsteinar. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgjande reglar om ferdsel:  

1. Motorisert ferdsel til lands og på vatn er forbode, medrekna start og landing med 

luftfartøy.  

2. Utanom eksisterande vegar er bruk av sykkel, hest og kjerre og riding forbode. 

 

§ 6 Generelle unntak frå reglane om ferdsel.  

Reglane om ferdsel i § 5 er ikkje til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak i samband med ambulanse-, politi-, 

brannvern -, rednings- og oppsynsverksemd, og gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta. Unntaket gjeld ikkje 

øvingsverksemd. 

 

Reglane om ferdsel i § 5 andre leddet er ikkje til hinder for: 

1. Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Kjøretøy som 

nyttast skal vera skånsame mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg 

oppsyn for verneområdet før køyringa vert gjort.  

2. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggåande beltekøyretøy som ikkje 

set varige spor i terrenget. 

3. Naudsynt bruk av snøskuter i samband med preparering av skiløype teikna inn på 

vernekartet. 

4. Naudsynt transport med snøskuter til hytter og støylar på naboeigedomar og til støyl i 

Gullborgdalen etter fast løypetrase frå Hæstad gjennom verneområdet til Ringtjønn.  

 

§ 7 Spesifiserte reglar for dispensasjon. 

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til: 

1. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 nr. 4. 

2. Istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.  

3. Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 

4. Merking, rydding og vedlikehald av etablerte stigar, løyper og gamle ferdselsvegar.  

5. Hogst av etablerte plantefelt. 

6. Naudsynt transport av felt elg og hjort med anna skånsamt køyretøy enn lett terrenggåande 

beltekøyretøy som nemnt i § 6 andre leddet nr. 2. 

7. Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

8.  Naudsynt motorferdsel i samband med: 

a. vedlikehald av vegar nemnde i § 4 nr. 5. 

b. tilsyn og sikringsarbeid på Hestekvævgruva nemnd i § 4 nr. 6. 

c. utsetjing av saltsteinar nemnt i § 4 nr. 10.  

d. øvingsverksemd for føremål nemnde i § 6 fyrste leddet.  

e. tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk nemnde i § 7 nr. 3. 

f. hogst av plantefelt nemnd i § 7 nr. 5. 



g. gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade, jf § 7 nr. 7.  

 

§ 8 Generelle reglar for dispensasjon. 

Forvaltingsstyresmakta kan gjera unntak frå forskrifta dersom det ikkje strid mot føremålet med 

vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til tryggleik eller til 

vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfaldlova § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta fastset, kan sette i verk tiltak for å 

oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet jf 

naturmangfaldlova § 47. 

 

§ 10 Forvaltingsplan 

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærmare retningslinjer for forvalting av naturreservatet. 

Forvaltingsplanen kan innehalde nærmare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt 

Direktoratet for naturforvaltning fastset kven som skal vera forvaltingsstyresmakt etter denne 

forskrifta. 

 

§ 12 Iverksetjing 

Denne forskrifta tek til å gjelda straks. 

 

  



 

  



Vedlegg 6 

 

Forskrift om vern av Lundsneset naturreservat i Aremark og Halden kommuner, Østfold 

fylke 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et barskogsområde som representerer et 

furuskogdominert utsnitt av sin naturgeografiske region med de landskap, terrengformer, 

vegetasjonstyper og vegetasjonsgradienter som tilhører regionen. Formålet er også å bevare en 

innsjø med en karakteristisk fuglefauna, bl.a. hekkende fiskeørn og storlom. Det er en målsetting å 

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

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:  

Aremark kommune: 37/1,2,3,4,5, 37/8, 37/13,14,15,16 og 37/46 

Halden kommune: 222/1,2, 222/3,4 og 227/1. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 26 050 dekar, herav ca. 5650 dekar vannareal. Grensene 

for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:35 000 datert Miljøverndepartementet januar 

2013. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Aremark kommune, i Halden kommune, hos 

Fylkesmannen i Østfold fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

1.  Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. 

 Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra 

naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

2.  Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

3.  Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

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

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 

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

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

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

4.  Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

5. Etablering av båtplasser er forbudt. 

6. Bålbrenning i strandsoner er forbudt.  

7.  Oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

1. Sanking av bær og matsopp.  

2. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

3. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  



4. Beiting.  

5. Bålbrenning utenom strandsoner med tørrkvist fra bakken eller med medbrakt ved, i 

samsvar med gjeldende lovverk. 

6. Vedlikeholdsrydding på etablerte poster i samband med jakt på hjortevilt og vedlikehold 

av eksisterende jakttårn. 

7. Vedlikehold av veier til Lille Sandvik, Store Sandvik og Hallerødseter. 

8. Fortøyning og opptrekking på land i Bjørndalsbukta av en båt i tilknytning til bruken av 

Hallerødseter. 

9. Oppsetting av mobile jakttårn på gnr. 227 bnr.1, Hallerød, f.o.m. 14 dager før jaktstart. 

Tårnene skal tas ned senest 14 dager etter avsluttet jakt. 

10. Vedlikehold av eksisterende pumpeanlegg på Hallerød og uttak av vann fra Hallerødelva i 

forbindelse med eksisterende pumpeanlegg. 

11. Vedlikehold av lovlig oppførte bygninger og brygger. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med 

luftfartøy.  

2. Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom eksisterende veier. 

3. I en sone i Søndre Boksjø, inntegnet på vernekartet, er all ferdsel forbudt i perioden f.o.m. 

15. april t.o.m. 15. juli. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 

 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

2. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget.  

3. Nødvendig motorferdsel på veiene til Hallerødseter og Store og Lille Sandvik for 

grunneieren på Hallerød og den grunneieren gir tillatelse i forbindelse med vedlikehold av 

de nevnte veiene, jakt på hjortevilt og bruk av Hallerødseter og etablerte båtfester. 

4. Nødvendig ferdsel med motorbåt på Søndre Boksjø i forbindelse med drift av turisthytta i 

Budalsvika, utenom ferdselsforbudssonen nevnt i § 5 nr. 3. 

5. Bruk av en båt med påhengsmotor inntil 6 hk for grunneieren på Hallerød sør for 

grenselinje for motorbåtferdsel på vernekartet og utenom ferdselsforbudssonen nevnt i § 5 

nr. 3 i perioden med ferdselsforbud. 

6. Bruk av inntil fire båter med elektrisk motor på Søndre Boksjø for grunneieren på 

Hallerød, og den grunneieren gir tillatelse, sør for grenselinje for motorbåtferdsel på 

vernekartet og utenom sonen nevnt i § 5 nr. 3 i perioden med ferdselsforbud. 

7. Bruk av en båt med påhengsmotor inntil 6 hk for adkomst til gnr/bnr 37/46, Orreholmen, 

for brukere av eksisterende hytte, i trasé godkjent av forvaltningsmyndigheten. 

8. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 10.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

1. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4 og i 

undervisningssammenheng. 



2. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  

3. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av Søndre Boksjø. 

4. Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 

5. Merking og vedlikehold av eksisterende stier og løyper. 

6. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første 

ledd. 

7. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

8. Bruk av motorbåt, ut over det som følger av § 6 nr. 5 og nr. 6, for grunneieren på Hallerød 

og den grunneieren gir tillatelse. 

9. Umotorisert ferdsel for grunneiere og rettighetshavere for utøvelse av fiske i sonen nevnt i 

§ 5 nr. 3 i perioden med ferdselsforbud. 

10. Etablering av båtplass i Søndre Boksjø for eier av gnr/bnr 37/46, Orreholmen. 

11. Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade.  

12. Utsetting av saltsteiner 

13. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr 11, § 7 nr. 4, § 7 nr. 11 

og § 7 nr 12.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 698 om fredning 

av Lundsneset naturreservat, Aremark og Halden kommuner, Østfold fylke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Vedlegg 7 

 

Forskrift om vern av Gaupesteinmarka naturreservat i Ski, Enebakk og Hobøl kommuner i 

Akershus og Østfold fylker  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og relativt lite påvirket skog- og 

landskapsområde, som representerer fattige til middels rike skogtyper med gran og furu i 

lavereliggende trakter over marin grense i Sørøst-Norges grunnfjellsstrøk. Området har særskilt 

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

tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr:  

63/1, 71/1,4, 71/2,7, 83/1,3, 84/1,2, 92/2, 92/7 og 93/2 i Ski kommune. 

86/1 og 92/1 i Enebakk kommune. 

10/2, 10/8, 10/16, 11/1 og 16/1 i Hobøl kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6568 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1:12 500 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Ski, Enebakk og Hobøl kommuner, hos Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus fylker, hos Fylkesmannen i Østfold fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i 

Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  



e) Vedlikehold av Gaupesteinhytta på gnr/bnr 11/1 i Hobøl kommune, Holshytta på gnr/bnr 

10/2 i Hobøl kommune og Jensebu på gnr/bnr 84/1,2 i Ski kommune, og andre 

eksisterende anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

f) Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier, løyper, klopper, bruer og gamle 

ferdselsveger, oppsetting av skilt og lignende, i samsvar med forvaltningsplan, jfr § 10. 

g) Bålbrenning i tiden f.o.m.16. september t.o.m. 14. april med tørr kvist eller medbrakt ved. 

h) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra 3 uker før 

jaktstart til 3 uker etter avsluttet jakt. 

i) Forsiktig rydding av småbusker og kvist på elgposter i samband med jakt på storvilt. 

j) Utsetting av saltsteiner. 

k) Vegetasjonsrydding og skjøtsel i en sone på inntil 25 m rundt hytter på eiendommene listet 

opp i § 4 e).  

l) Vedlikehold av traktorveier inntegnet på vernekartet på eiendommene gnr/bnr 84/1,2 i Ski 

kommune og 11/1 i Hobøl kommune, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

m) Vedlikehold av lysløype samt strømforsyningslinje til Gaupesteinhytta.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy.  

b) Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet.  

 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

setter varige spor i terrenget.  

c) Preparering av skiløyper langs traséer inntegnet på vernekartet etter standard godkjent i 

forvaltningsplan, samt oppkjøring av enspors skiløyper godkjent i forvaltningsplan, jfr § 

10. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Vedlikehold, utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetraseer. 

d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, i samsvar med plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med husdyrbeiting. 

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

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

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd. 

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

naturskade. 

i) Bruk av hest utenom eksisterende stier og veier. 

j) Oppsetting av gapahuk i samsvar med forvaltningsplan, jfr § 10. 



k) Transport av ved, materialer og utstyr til hytter listet opp i § 4 e) på frossen/snødekt mark 

eller med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. 

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e),§ 4 j, § 4 l), § 4 m), § 7 

c), § 7 e) og § 7 h). 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Vedlegg 8 

 

Forskrift om vern av Tjøstøl naturreservat i Aremark kommune i Østfold fylke 
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare en lite påvirket og floristisk rik barskog med sitt 

biologiske mangfold i form av arter, økosystemer og naturlige økologiske prosesser. Området har 

særskilt betydning for biologisk mangfold. Reservatet er en av de fineste gjenværende lite berørte 

barskoger av rik karakter i lavlandet i Øst-Norge. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i 

mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 1/9, 2/1, 2/3 og 1/6 i Aremark kommune. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4317 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Aremark kommune, hos Fylkesmannen i Østfold fylke, i 

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

e. Etablering av båtplasser er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

c. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d. Beiting.  

e. Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved, og som ikke påfører fjelloverflater skade og 

som er i samsvar med gjeldende lovverk. 

f. Fortøyning og opplag av inntil to båter på inntil 15 fot hver i Kråkevik på gnr/bnr 1/6. 



g. Utsetting av saltsteiner 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

luftfartøy. 

b. Utenom på eksisterende veger er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.  

c. Ferdsel, båtfeste og oppankring ved Astridholmen og Kråkevikholmen ved Grasneset i 

Store Le er forbudt i tidsrommet f.o.m. 15.april t.o.m. 15.juli. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:Gjennomføring av militær operativ virksomhet 

og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 

 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c. Ferdsel med motorbåt på Store Le. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b). 

e. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

f. Opprenskning i øvre del av bekk mellom Peisen og Kråkevik på gnr/bnr 1/6 for å 

forhindre 

oversvømmelse eller forsumping av arealer utenfor naturreservatet. 

g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

1. Øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd.  

2. Oppsetting av gjerder som nevnt i § 7 e. 

3.  Utsetting av saltsteiner som nevnt i § 4 g.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar 

med naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet i samsvar med 



naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9.juli1993 nr. 695 om fredning av 

Tjøstøl naturreservat, Aremark kommune, Østfold fylke. 

  



  



Vedlegg 9 

 
Forskrift om vern av Lurkevann naturreservat i Halden kommune i Østfold fylke 
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1. Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare sårbare naturtyper i form av et lite påvirket 

barskogområde i lavereliggende trakter i Sørøst-Norge. Området har markerte granittkoller med 

tjern, myrdrag og skog, som overveiende består av fattige skogtyper av gran og furu. Det er en 

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

 

§ 2. Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 256/2 og 258/1 i Halden kommune. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca 1540 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

i målestokk 1: 11 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Halden kommune, hos Fylkesmannen i Østfold fylke, i 

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3. Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

e. Etablering av båtplasser er forbudt. 

f. Oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt. 

 

§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

c. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d. Beiting. 

e. Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved, og som ikke påfører fjelloverflater skade og 

som er i samsvar med gjeldende lovverk. 



f. Vedlikehold og merking av eksisterende sti avmerket på vemekartet fra Tatertjern via 

Kutjern til Trolldalsvannet. 

g. Vedlikehold av skogsbilveg avmerket på vernekartet, som krysser riksgrensen nord for 

Revekollen. 

h. Rydding av mindre mengder kvist på poster i samband med jakt på storvilt. 

 

§ 5. Regulering av ferdsel 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

luftfartøy. 

b. Utenom eksisterende veier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 

§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder forGjennomføring av militær operativ virksomhet 

og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

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

Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c. Nødvendig motorferdsel på skogsbilveg avmerket på vernekartet, som krysser riksgrensen 

nord for Revekollen. 

 

§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b. 

e. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

f. Utsetting av saltsteiner. 

g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

1. Øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd. 

2. Oppsetting av gjerder som nevnt i § 7 e. 

3. Utsetting av saltsteiner som nevnt i § 7 f. 

h. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med skogsdrift på arealer utenfor naturreservatet. 

i. Bruk av naturreservatet til miljøtilpasset reiselivsvirksomhet i henhold til plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar 

med naturmangfoldloven § 48. 

 



§ 9. Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet i samsvar med 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 26.juni 2009 nr. 892 om fredning 

av Lurkevann naturreservat, Halden kommune, Østfold fylke. 

  



 

  



Vedlegg 10 

 

Forskrift om vern av Fuglemosehøgda naturreservat i Marker og Eidsberg 

kommuner i Østfold fylke 

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1. Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et relativt lite påvirket skogområde som er representativt 

for lavereliggende trakter over marin grense på grunnfjell i Sørøst-Norge.  Området består av 

større sammenhengende områder med gammelskog bestående overveiende av fattige skogtyper 

med furu og gran, og med flere tjern og myrer. Området har viktige kvaliteter som storfuglhabitat. 

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

dem. 

 

§ 2. Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 33/1, 33/2, 34/2 og 36/2 i Marker kommune og 

gnr./bnr.: 204/9 i Eidsberg kommune. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2492 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1:11 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Marker og Eidsberg kommuner, hos Fylkesmannen i 

Østfold fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra 

naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 

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

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

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

e. Etablering av båtplasser er forbudt. 

f. Bålbrenning i strandsoner er forbudt.  

g. Oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.  

 

§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a. Sanking av bær og matsopp.  

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

c. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

d. Beiting.  



e. Bålbrenning utenfor  strandsoner med tørrkvist fra bakken eller med medbrakt ved, i 

samsvar med gjeldende lovverk. 

f. Vedlikehold og merking av eksisterende sti og skiløype avmerket på vernekartet, i henhold 

til tilstand på vernetidspunktet.  

g. Rydding av mindre mengder kvist på poster i samband med jakt på storvilt. 

h. Utsetting av saltsteiner. 

i. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra 2 uker før 

jaktstart til 2 uker etter avsluttet jakt samme jaktsesong. 

 

§ 5. Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy.  

b. Utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltnings-

oppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  
 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget.  

c. Oppkjøring med snøscooter av enspors skiløype avmerket på vernekartet.  

 

§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  

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

d. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b.  

e. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

f. Utsetting av saltsteiner. 

g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med skogsdrift på arealer utenfor reservatet. 

h. Bruk av reservatet til miljøtilpasset reiselivsvirksomhet i henhold til plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

i. Transport av ved, materialer og utstyr på frossen, snødekt mark eller med lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget, til hytte på gnr./bnr. 33/3 nord for Søndre Posttjern.  

j. Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

k. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:  

- Øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.  

- Aktiviteter nevnt i § 7 e og 7 f.  

- Vedlikehold av hytte på gnr./bnr. 33/3 nord for Søndre Posttjern. 

- Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger nevnt i § 7 k. 

 

§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 



sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar 

med naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar med 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



  



Vedlegg 11 

 

Forskrift om vern av Hellheia naturreservat i Drangedal kommune i Telemark fylke  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 
 

§ 1. Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare en av de høyest liggende eikeforekomster i landet. 

Området har en særskilt naturvitenskapelig betydning med sine forekomster av eikekjemper. Det 

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

dem. 

 

§ 2. Geografisk avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 44/2 i Drangedal kommune.   

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 149 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i 

målestokk 1:5000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Fylkesmannen i Telemark fylke, 

i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3. Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

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

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

eller såing av trær eller annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt.  

e. Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp 

b. Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

c. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d. Beiting. 

e. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

 

§ 5. Regulering av ferdsel  
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  



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

luftfartøy.  

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

 

§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 

 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

spor i terrenget. 

 

§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

b. Hogst av etablerte plantefelt.  

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

d. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

e. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 7 b. 

 

§ 8. Generelle dispensasjonsregler 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar 

med naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar med 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11.  Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12.  Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 28.april 1978 nr. 13 om vern for 

Hellheia naturreservat, Drangedal kommune, Telemark fylke.  

 



Vedlegg 12 

 

Forskrift om vern av Lone naturreservat i Drangedal kommune i Telemark fylke 

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1. Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske 

mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har 

en særskilt naturvitenskapelig betydning som storområde som fanger hele gradienten fra 

varmekjære boreonemorale elementer til nordboreale elementer opp til skoggrensa. Det er 

registrert et stort antall arter, herunder et stort antall sjeldne og sårbare arter, og området har særlig 

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

tilstand, og eventuelt  videreutvikle dem. 

 

§ 2. Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 4/2, 47/3, 47/6, 48/1, 48/2, 48/8, 49/3, 50/1, 50/2, 57/3, 

57/8, 57/9, 57/10 og 57/17 i Drangedal kommune. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 20 100 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1:30 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Fylkesmannen i Telemark fylke, 

i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3. Vernebestemmelser 

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

 

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  

 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

 

§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

c. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d. Beiting. 

e. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 



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

tilstand på vernetidspunktet. 

g. Nødvendig vedlikehold uten standardheving av følgende traktorveger/sleper inntegnet på 

vernekartet: Haugstøl — Stormyr (veg nr. 3), Riksveg 38 — Langskår (veg nr. 4), Slåttene 

— Bjordammen — Jonstjenndalen (veg nr. 5), Moltemyr — mot Hornåsen (veg nr. 6), 

Vihus — Midtstøl (veg nr. 7), Kringlemyr — Smalsundmyri (veg nr. 8), Viksi — 

Vihusvassosen (veg nr. 1), Rundkjøringa Rui — Tåkelia (veg nr. 2), Eikebu — hytta på 

Hestheia (veg nr. 9), traktorveger på gnr/bnr 47/6 (veg nr. 10, 11, 12, 14 og 15), 

traktorveger på gnr/bnr 4/2 (veg nr. 13 og 17) og tre traktorveger på gnr/bnr 47/3 øst for 

Vasshus (angitt som veg nr. 16). 

h. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

i. Skånsomt uttak av grus til vedlikehold av traktorvegen Viksi — Vihusvassosen (veg nr. 1) 

fra vegskråninger og fra et grusuttak avmerka på vernekartet, etter nærmere skriftlig avtale 

med forvaltningsmyndigheten. 

j. Uttak av virke etter behov på gnr/bnr 57/8 til nødvendig vedlikehold av klopper på 

eksisterende traktorveg/slepe til Tåkelia (veg nr. 2), og tilsvarende uttak på gnr/bnr 47/3 til 

nødvendig vedlikehold av klopper på slepa inn til hytta på Hestheia (veg nr. 9), etter 

nærmere skriftlig avtale med forvaltningsmyndigheten . 

k. Vedlikehold av følgende stier avmerka på vernekartet: Hestevegen Oppistua Lone — 

Solli, gangvegen Lone — Solli, hestevegen rundkjøringa Rui — Haugstølvatnet — 

Tåkelia, og hestevegen Berstad — Oksdalane. 

l. Forsiktig rydding av småbusker og kvist på poster i samband med jakt på elg, hjort og 

rådyr. 

m. Båtstø og opplag for mindre båt ved Vihusvatnet for eier av eiendommen gnr/bnr 57/3, 

båtstø og opplag for mindre båt ved Haugstølvatnet for eiendommen gnr/bnr 57/8, samt 

båtstø og opplag av båt ved Berstadvatnet og opplag for båt ved Svarvartjenn for 

eiendommen gnr/bnr 4/2. 

n. Utsetting av saltsteiner. 

o. Vegetasjonsrydding og skjøtsel på ca 4 daa rundt hytta på Hestheia, gnr/bnr 47/3, etter 

nærmere skriftlig avtale med forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 5. Regulering av ferdsel 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

luftfartøy. 

b. Utenom eksisterende veier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 

 

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

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

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

oppsyn for verneområdet før kjøring. 



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

spor i terrenget. 

c. Nødvendig kjøring med traktor for uttransport av felt elg og hjort på eksisterende 

traktorveger avmerka på vernekartet. 

d. Motorisert ferdsel på traktorvegen Viksi — Vihusvassosen avmerka på vernekartet (veg 

nr. 1) for nødvendig transport av tømmer fra bakenforliggende områder, herunder fra 

Høghei fra eiendom gnr/bnr 48/2, samt annen nødvendig transport til Vihus og 

Vihusvassosen. 

e. Motorisert ferdsel på traktorvegen/slepa avmerka på vernekartet (veg nr. 2) fra 

rundkjøringa v/Rui til Tåkelia for eier av eiendom gnr/bnr 57/8 for nødvendig transport til 

Tåkelia. 

f. Nødvendig og skånsom transport av tømmer på frossen og snødekt mark eller islagt vatn 

for eiendommen gnr/bnr 48/2: 

1. Langs traktorvegen som er avmerka på vernekartet (veg nr. 1) fra Vihusvassosen 

til Viksi, samt bruk av eksisterende velteplass på Vihusvassmyra. 

2. Over isen på Vihusvatnet fra Smalsund til Vihusvassosen. 

3. Over eiendom gnr/bnr 57/3 fra Høghei over Sandvasseidet til traktorvegen (veg 

nr. 8) ved Smalsundmyri. 

4. Langs traktorvegen (veg nr. 8) fra Smalsundmyri til Kringlemyr på eiendom 

gnr/bnr 57/3. 

g. Nødvendig motorisert ferdsel på traktorvegen (veg nr. 5) Slåttene — Bjordammen — 

Jonstjenndalen for eier av eiendom gnr/bnr 48/2. 

h. Nødvendig motorisert ferdsel på traktorvegen (veg nr. 9) og slepa til hytta på Hestheia for 

eier av eiendom gnr/bnr 47/3. 

i. Nødvendig motorferdsel på traktorveg/slepe avmerka på vernekartet (veg nr. 13) for 

skogsdrift og vedlikehold av nordre og søndre Berstad og Ligården (gnr/bnr 4/5). 

 

§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

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

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

e. Hogst av etablerte plantefelt. 

f. Utbedring av eksisterende traktorveg/slepe rundkjøringan Rui til Tåkelia (veg nr. 2). 

g. Utbedring av traktorvegen Viksi — Vihusvassosen (veg nr. 1). 

h. Mindre gravearbeid på eiendommene gnr/bnr 48/1 og 49/3 for at eier av eiendom gnr/bnr 

48/2 kan drive skog fra Jonstjenn til eksisterende traktorveg i Jonstjenndalen (veg nr. 5). 

i. Oppsetting og uttak av virke for oppsetting av en enkel gapahuk på eiendom gnr/bnr 57/8 

ved Haugstølvatnet, og tilsvarende på eiendom gnr/bnr 48/2 på Storliheia. 

j. Mindre gravearbeid på eiendommen gnr/bnr 57/3 for skogsdrift på eiendom gnr/bnr 48/2 

fra Høghei over Sandvasseidet til traktorvegen ved Smalsundmyri (veg nr. 8). 

k. Klopplegging og uttak av virke for klopplegging. 

l. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 f, § 4 g, § 4 i,  

§ 4 n, § 7 e, § 7 f, § 7 g, § 7 h, § 7 j og § 7 o.   

m. Nødvendig motorferdsel ved øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd. 

n. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b eller traktor som nevnt i § 6 annet ledd c. 



o. Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

 

§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar 

med naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar med 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 26. juni 2009 nr. 889 om fredning 

av Lone naturreservat, Drangedal kommune, Telemark fylke. 

  



Vedlegg 13 

 

Forskrift om vern av Hålandsdalen naturreservat i Suldal kommune i Rogaland 

fylke 

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1. Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare ett stort sammenhengende skogsområde med eldre 

furuskog med innslag av temperert regnskog, som er lite preget av nyere inngrep. Videre er 

formålet å ta vare på alt naturlig plante- og dyreliv og de naturlige økologiske prosessene i 

området. Området strekker seg fra fjord/dalbunn til et småkupert høydeplatå rundt 700 moh. Fattig 

furuskog er dominerende vegetasjonstype opp mot 500 moh. Deretter overtar bjørkeskog og 

lynghei. Eldre edelløvskog forekommer i bratte lier og rasmark ut mot Hålandsdalen. Deler av 

området består av gammel boreonemoral edellauvskog, dominert av lind og hassel og karakterisert 

som temperert regnskog. Trærne her er levested for flere sjeldne og nasjonalt trua lavarter. Det er 

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

 

§ 2. Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 167/1 i Suldal kommune. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5718 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Suldal kommune, hos Fylkesmannen i Rogaland fylke, i 

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3. Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

e. Bålbrenning er forbudt.  

 

§ 4. Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a. Sanking av bær og matsopp.  

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

c. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

d. Beiting  



e. Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

f. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og nødvendig ferdsel i forbindelse med dette 

arbeidet.   

 

§ 5. Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy.  

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

 

§ 6. Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet.  

 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget. 

c. Nødvendig transport av materialer for vedlikehold av hytte på stitrasé mellom Haugland 

og Hålandsstølen. 

 

§ 7. Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

d. Rydding og vedlikehold av eksisterende stier. 

e. Uttak av bjørkeved til bruk på Hålandsstølen og rydding av einer og tilvekst av bjørk, 

rundt stølen, i medhold av godkjent forvaltningsplan.  

f. Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for 

Kystverket. 

g. Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

h. Nødvendig motorferdsel for aktiviteter nevnt i § 4 e og § 7 g.  

 

§ 8. Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar 

med naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i samsvar med 

naturmangfoldloven § 47.  

 

 

 



§ 10. Forvaltningsplan 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

  



Vedlegg 14 

 
Forskrift om vern av Haugbergfjellet naturreservat i Halden kommune i Østfold 

fylke  

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet.  

 

§ 1 Formål  
Formålet med naturreservatet er å bevare et lite påvirket skogområde, med tjern, myrer og 

overveiende fattige skogtyper med furu og gran, i lavereliggende trakter over marin grense på 

grunnfjell i Sørøst-Norge. Området har særlig betydning for biologisk mangfold i form av 

naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. Det er en 

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

 

§ 2 Geografisk avgrensing  
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 230/1 i Halden kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2557 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Halden kommune, hos Fylkesmannen i Østfold fylke,  

i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

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

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

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d)  Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er 

forbudt.  

e)  Etablering av båtplasser er forbudt.  

f)  Bålbrenning er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

e) Bålbrenning i tiden f.o.m. 16. september t.o.m. 14. april med nedfallen tørrkvist eller 

medbrakt ved.  



f) Vedlikehold, preparering og merking av enspors skiløyper angitt på vernekartet.  

g) Vedlikehold av eksisterende traktorvei fra Brønntjern til Skjeggerødkasa langs trasé 

inntegnet på vernekartet, med veistandard som på vernetidspunktet.  

h) Vedlikehold av sti angitt på vernekartet.  

i) Vedlikehold av eksisterende hytte og uthus på Skjeggerødkasa.  

j) Vegetasjonsrydding og skjøtsel i en sone på inntil 20 meters bredde rundt hytte og uthus på   

    Skjeggerødkasa. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.  

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

forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltnings-
oppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

 

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

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

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

i terrenget.  

c) Oppkjøring av enspors skiløyper langs traséer inntegnet på vernekartet.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

b)  Utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetrasér vist på vernekartet.  

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

d)  Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b).  

e)  Oppsetting av gjerder og samleanlegg i forbindelse med beiting. 

f)  Utsetting av saltsteiner.  

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

naturskade.  

h)  Nødvendig transport av materialer og utstyr til Skjeggerødkasa på eksisterende traktorvei fra 

Brønntjern.  

i)  Uttak av ved til bruk på Skjeggerødkasa.  

j)  Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 7 b), c), e), f), g) og i).  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 

naturmangfoldloven § 48.  

 

 

 

 



§ 9 Skjøtsel  
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i henhold til 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet  
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12 Ikrafttredelse  
Denne forskriften trer i kraft straks. 



             

  



Vedlegg 15 

Forskrift om vern av Husebyskogen naturreservat i Rygge kommune i Østfold fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med rik sumpskog med variert treslagsammen-

setning, og overgangssonene mot tørrere skogtyper. Lokaliteten representerer en sjelden og sårbar 

naturtype og er en rest av en tidligere vanlig naturtype på marin leire i ytre deler av fylket. Det er 

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

 

 § 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 87/1 i Rygge kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 98 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i 

målestokk 1:2500 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

        

Verneforskriften med kart oppbevares i Rygge kommune, hos Fylkesmannen i Østfold fylke, i 

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt.  

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

c) Forsiktig rydding for å opprettholde eksisterende stier og vedlikehold av eksisterende 

merking av tursti. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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



b) Bruk av sykkel og hest er forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:   

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 

 

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

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

terrenget. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner. 

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

nevnt i § 6 annet ledd. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 7 b), e), f) og g). 

e) Kvisting, felling og fjerning av trær som utgjør en risiko for skade eller medfører 

vesentlige ulemper i tilknytning til offentlig vei eller bebygde eiendommer som grenser til 

naturreservatet. 

f) Skjøtselstiltak for å fremme utviklingen av en stabil bestandskant mot offentlig vei og 

bebygde eiendommer som grenser til naturreservatet. 

g) Nødvendig vedlikehold og utbedring av eksisterende merket tursti ut over det som er tillatt 

i medhold av § 4 c). 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i henhold til 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet  

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12 Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 
 

 

 

 

 

 



Vedlegg 16 

 

Forskrift om vern av Ledsageren naturreservat i Stor-Elvdal kommune i Hedmark fylke 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et naturskogområde som inneholder truet, sjelden og 

sårbar natur. Naturreservatet består av et platå med fjellgranskog, myrer og snaufjell omgitt av 

bratte skoglier med nedenforliggende sumpskogarealer. Området domineres av blåbærgranskog, 

men også småbregneskog, rik lågurtskog, høgstaudeskog og fjellfuruskog forekommer. 

Forekomsten av rike granskoger, gransumpskog, urskognær fjellgranskog og et betydelig innslag 

av gamle seljer er interessant. Det er registrert et stort antall sårbare karplanter, sopp og lav. Det er 

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

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 13/4, 13/41, 13/47, 13/84, 14/53, 14/251, 14/358, 

14/414, 19/146, 27/1, 27/3, 30/1, 33/5, 33/13 og 33/69 i Stor-Elvdal kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 23 500 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1:40 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Stor-Elvdal kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark 

fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt.  

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av eksisterende hytter og koier i naturreservatet.  



f) Vedlikehold av Syrklettvegen, Nysetervegen og eksisterende veg til hytte på gnr./bnr. 

33/13.  

g) Vedlikehold av eksisterende vanninntak og vannledning til hytte på gnr./bnr. 33/5.  

h) Vedlikehold av eksisterende jakttårn på gnr./bnr. 14/53, 14/358 og 14/414.  

i) Oppføring og vedlikehold av ett nytt jakttårn på gnr./bnr. 14/358.  

j) Oppsetting av nødvendige midlertidige jakttårn for bruk under storviltjakt.  

k) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

regelverk.  

l) Vedlikehold og merking av stier vist på vernekartet.  

m) Utsetting av saltsteiner 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt bortsett fra på veier som er 

avmerket på vernekartet.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder forGjennomføring av militær operativ virksomhet 

og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

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

Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c) Nødvendig kjøring på Syrklettvegen, Nysetervegen og eksisterende veg til hytte på 

gnr./bnr. 33/13, og på eksisterende traktorveg fram til Rødkoia på gnr./bnr. 30/1 for 

vedlikehold av denne. Vegene er merket på vernekartet.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e), § 4 f) § 4 m) og § 7 

e).  

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppføring av ett nytt jakttårn på gnr./bnr. 

14/358.  

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

naturskade. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å  



opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i henhold til 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne  

forskriften.  

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 26. september 2008 nr.1061 om 

Ledsageren naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Vedlegg 17 

 

Forskrift om vern av Lavåa naturreservat i Hamar og Åmot kommuner i Hedmark fylke 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål  

Formålet med naturreservatet er å bevare som økosystem et noenlunde intakt bekkekløftmiljø  

med gammel, rik høystaudegranskog med alt naturlig plante-, sopp- og dyreliv. Området utgjør en 

spesiell naturtype ved at det består av gammel, rik høystaudegranskog og det har særskilt 

betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder sjeldne og truede sopp- og lavarter. Det er 

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

 

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 202/1 i Hamar kommune og 5/3,15 i Åmot kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 346 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Hamar og Åmot kommuner, hos Fylkesmannen i  

Hedmark fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser  

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

 

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er 

forbudt.  

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

c) Beiting.  

d) Vedlikehold av eksisterende sti gjennom verneområdet merket på vernekartet, herunder 

vedlikehold av gangbrua over Lavåa.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

 



I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:   

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, 

rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som 

er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 
 

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

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

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

oppsyn for verneområdet før kjøring.  

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

varige spor i terrenget.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak  

for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i henhold 

til naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet  

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12 Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 18 

 

Forskrift om vern av Jernåa naturreserevat i Åmot kommune i Hedmark fylke 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare som økosystem et noenlunde intakt bekkekløftmiljø 

med gammel fuktig granskog med alt naturlig plante-, sopp- og dyreliv. Området utgjør en spesiell 

naturtype ved at det har stor andel høyproduktiv skog, hvorav et betydelig areal med 

høystaudegranskog, og det har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder en 

rekke sjeldne og sårbare karplante-, sopp- og lavarter. Det er en målsetting å beholde 

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

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 5/15 og 7/7 i Åmot kommune. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 828 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

i målestokk 1:17 500 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Åmot kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark fylke, i 

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er 

forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

c) Beiting. 

d) Vedlikehold av skogsbilveg øst for Jernåa merket på vernekartet, med veistandard som på 

vernetidspunktet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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



 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:   

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, 

rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som 

er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 
 

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

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

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

oppsyn for verneområdet før kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med vedlikehold av skogsbilveg øst for Jernåa 

merket på vernekartet. 

d) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med skogsdrift på skogsbilveg øst for Jernåa 

merket på vernekartet. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vemevedtakets 

formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller 

hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldlovens § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet i henhold til 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 19 

 

Forskrift om vern av Gita naturreservat i Åmot kommune i Hedmark fylke 
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare som økosystem et noenlunde intakt bekkekløftmiljø 

med gammel fuktig granskog og frodige lauvskoger med alt naturlig plante-, sopp- og dyreliv. 

Området utgjør en spesiell naturtype ved at det dels består av gammel, flersjiktet granskog, dels av 

lauvskoger med mye død ved og det har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det 

inneholder en rekke sjeldne og sårbare sopp- og lavarter. Det er en målsetting å beholde 

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

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 3/1 i Åmot kommune. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 472 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Åmot kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark fylke, i 

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er 

forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

c) Beiting. 

d) Vedlikehold av to traktorveger gjennom naturreservatet merket av på vernekartet, med 

veistandard som på vernetidspunktet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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



I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, 

rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som 

er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

 

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

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

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

oppsyn for verneområdet før kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med vedlikehold av to traktorveger gjennom 

naturreservatet merket av på vernekartet. 

d) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med skogsdrift i bakenforliggende arealer på to 

traktorveger gjennom naturreservatet merket av på vernekartet. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppkjøring av skiløype i trasè som følger to 

traktorveger gjennom naturreservatet merket av på vernekartet. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot verne-

vedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn 

eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i henhold til 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
 

 

 
            

 

 

 

 

 



Vedlegg 20 

 

Forskrift om vern av Drevdalen naturreservat i Trysil kommune i Hedmark fylke 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort taigaskogområde med innslag av gammel 

granskog, rike bekkedrag og sumpskog som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at 

det inneholder en rekke sjeldne og sårbare sopp- og lavarter. Det er en målsetting å beholde 

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

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 30/24, 30/25, 30/26, 30/51, 30/54, 30/128, 30/176 og 

31/37 i Trysil kommune. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 22 500 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1:30 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Trysil kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark fylke, i 

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er 

forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 

f) Drift og vedlikehold av eksisterende vanninntak og vannledning på gnr. 30 bnr. 176. 

g) Vedlikehold av Drevsjøhytta med utedo (gnr. 30 bnr. 128), Godbakkoia med skåle/utedo 

(gnr. 30 bnr. 54) og Rønningskoia med utedo (gnr. 30 bnr. 54). 

h) Utsetting av saltsteiner. 

 



§ 5 Regulering av ferdsel 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:Gjennomføring av militær operativ virksomhet 

og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

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

Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d) Merking og nødvendig rydding av 4 stier som er avmerket på vernekartet. 

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

naturskade. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 f), § 4 g), § 4 h) og  

§ 7 e). 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets 

formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller 

hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, i henhold til 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 



Vedlegg 21 

 

Forskrift om vern av Oddelia naturreservat i Nordre Land kommune i Oppland 

Fylke 
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 
§ 1 Formål 

Formålet med naturreservat er å bevare en relativt stor bekkekløft med en høg andel rike skogtyper 

og med spesielt fuktighetskrevende vegetasjonssamfunn dominert av lav. Videre er formålet med 

naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, 

økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. Naturreservatet har et rikt 

artsmangfold særpreget av rike forekomster av truede arter. Stedvis er det store mengder død ved 

med sårbare arter knyttet til dette miljøet. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest 

mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 88/1, 89/1, 91/1 i Nordre Land kommune.  

  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 894 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

i målestokk 1:12 500 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordre Land kommune, hos Fylkesmannen i Oppland 

fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 

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

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

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Beiting 

b) Sanking av bær og matsopp. 

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

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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



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

tilstand på vernetidspunktet. 

g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

h) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 

i) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 

verneformålet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 

 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

varige spor i terrenget.  

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn av 

beitedyr. 

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

kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

b)   Hogst av etablerte plantefelt. 

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

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

e)   Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

f) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 i). 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

1. uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn kjøretøy som nevnt i  § 6 

annet ledd b). 

2. oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 i) og § 7 f), og i forbindelse med 

drift og  

vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, jf. § 4 h). 

3. hogst av etablerte plantefelt, jf. § 7 b). 

4. oppsetting av gjerder og sanketrøer, jf. § 7 e). 

5. Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet, jf. § 4 f). 

 

 

 



§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf 

naturmangfoldloven § 47. 

  

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Vedlegg 22 

Forskrift om vern av Dokka naturreservat i Nordre Land kommune, Oppland fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et forholdsvis urørt skogområde i form av en særpreget, 

sesongfuktig kalkfuruskog med en artsrik flora. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et 

område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og 

dyrearter og naturlige økologiske prosesser. Naturreservatet har rike forekomster av sjeldne 

orkidéer og kalksopper samt en stor andel rike barskogtyper. Kalkfuruskogen er nasjonalt sjelden. 

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 119/5, 119/7, 119/8, 119/14, 119/31, 120/1, 121/23, 

121/100, 121/239, 122/1, 124/2, 124/8 i Nordre Land kommune. 

  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 570 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i 

målestokk 1:7 500 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordre Land kommune, hos Fylkesmannen i Oppland fylke, 

i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

e)   Camping, telting og oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt. 

f)    Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a) Beiting. 

b) Sanking av bær og matsopp. 

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

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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



f) Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: 

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 
 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget. 

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg og hjort, og for uttransport av og tilsyn av beitedyr. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  

b) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

c) Etablering av saltplasser for bufe. 

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

naturskade. 

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

f) Etablering av nye stier og løyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

g) Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.  

h) Hogst av ved til bygninger i naturreservatet. 

i) Bruk av sykkel og ridning langs bestemte traseer. 

j) Avgrenset bruk av reservatet i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 3 d). 

k) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

1. vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger som nevnt i§ 4 f).  

2. uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn kjøretøy som nevnt i § 6 annet 

ledd b). 

3. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt, jf. § 7 a). 

4. oppsetting av gjerder som nevnt i § 7 b). 

5. etablering av saltplasser for bufe, jf. § 7 c). 

6. gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade, jf. § 7 d). 

      

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

 



 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

   

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskrift. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr 674 om fredning av 

Dokka naturreservat, Nordre Land kommune, Oppland. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Vedlegg 23 

Forskrift om vern av Helvete naturreservat i Gausdal kommune i Oppland fylke  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare en velutviklet gammel granskog med bekkekløftmiljøer 

og et artsmangfold særpreget av flere kravfulle og truete sopp- og lavarter i tillegg til å bevare 

svært store jettegryter. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi 

for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige 

økologiske prosesser. Naturreservatet har fuktighetskrevende arter knyttet til bergvegger og har 

stedvis god kontinuitet i død ved. Jettegrytene i naturreservatet har en særpreget utforming og er 

viktige for forståelsen av isavsmeltingshistorien i regionen. Jettegrytene er Nord-Europas største. 

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 102/8, 105/1, 105/2, 105/6, 105/7, 105/9, 105/29, 106/3, 

107/1 i Gausdal kommune. 

  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1130 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet …  De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Gausdal kommune, hos Fylkesmannen i Oppland fylke, i 

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 

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

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

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a) Beiting 

b) Sanking av bær og matsopp. 

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

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 



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

f) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

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

tilstand på vernetidspunktet. 

i) Oppsetting av midlertidige anlegg i forbindelse med bruken av jettegrytene, forutsatt at 

disse ikke blir skadet. 

j) Kulturarrangementer i tilknytning til jettegrytene. 

k) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 

l) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 

verneformålet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 
 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

varige spor i terrenget.  

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn av 

beitedyr. 

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

kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c)  Etablering av saltplasser for bufe. 

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

 naturskade. 

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

f) Etablering av nye stier og skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

h) Ridning og bruk av sykkel langs bestemte traseer. 

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

j) Faste innretninger og anlegg i forbindelse med bruken av jettegrytene, så lenge disse ikke 

blir skadet. 

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



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

naturskade. 

m) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

1. vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger som nevnt i § 4 g).  

2. oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 k) og § 7 k), og i forbindelse med 

drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, jf. § 4 j). 

3. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd. 

4. uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn kjøretøy som nevnt i 

§ 6 annet ledd c). 

5. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 a). 

6. oppsetting av gjerder og sanketrøer som nevnt i  § 7 b). 

7. etablering av saltplasser for bufe, jf. § 7 c). 

8. gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann 

eller naturskade, jf. § 7 l). 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

  

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



Vedlegg 24 

Forskrift om vern av Selsjøen naturreservat i Søndre Land kommune i Oppland fylke og 

Ringerike kommune i Buskerud fylke  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og forholdsvis urørt skogområde med gammel 

naturbarskog. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for 

biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige 

økologiske prosesser. Naturreservatet har relativt stor variasjon i skog- og naturtyper, det har 

stedvis urskogpregede partier med god kontinuitet i død ved med forekomster av flere sjeldne og 

sårbare arter. Området har en rekke nedbørfelter av ulik størrelse som gjør det godt egnet til 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 98/3, 98/18, 98/22, 98/23, 98/33 i Søndre Land kommune 

og 303/1, 303/3, 303/901, 304/1, 304/2, 305/11, 305/16, 305/17, 305/182 i Ringerike kommune. 

  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 30 100 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1:40 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Søndre Land kommune, i Ringerike kommune, hos 

Fylkesmannen i Oppland fylke, hos Fylkesmannen i Buskerud fylke, i Direktoratet for 

naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 

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

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

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a) Beiting 

b) Sanking av bær og matsopp. 



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

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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

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

tilstand på vernetidspunktet.  

g)  Rydding av vegetasjon inntil 30 m fra eksisterende bygninger. Bygningene er avmerket på 

vernekartet. 

h)  Brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

i )  Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier avmerket på vernekartet. 

j) Vedlikehold av eksisterende traktorveger og gamle ferdselsveger avmerket på vernekartet, 

i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

k) Oppsetting av saltstein. 

l) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 

m) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 

verneformålet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning utenom eksisterende traktorveger og stier er 

forbudt. Eksisterende traktorveger og stier er avmerket på vernekartet. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet. 
 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

varige spor i terrenget.  

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn av 

beitedyr. 

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

kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

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

naturskade. 

d) Mindre tilbygg til og ombygging av eksisterende bygninger. 

e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende skiløyper. 

f) Etablering av nye stier og skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

h) Opplag av båt. 



i) Bruk av sykkel og ridning langs bestemte traseer. 

j) Hogst av ved til buer og hytter i naturreservatet. 

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

l) Bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

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

n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

1. vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger som nevnt i § 4 

bokstav f).  

2. oppsetting av saltstein, jf. § 4 k). 

3. oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 m) og § 7 m), og i forbindelse 

med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, jf. § 4 l). 

4. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd. 

5. tiltak i forbindelse med forvalting av vilt og fisk, jf. § 7 a). 

6. oppsetting av gjerder og sanketrøer som nevnt i § 7 b). 

7. bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy for transport av ved, 

materialer, varer og utstyr til eksisterende buer og hytter. 

8. motorferdsel på barmark langs eksisterende traktorveger for transport av ved, 

materialer, varer og utstyr til eksisterende buer og hytter. 

9. bruk av snøskuter for oppkjøring av eksisterende skiløyper. 

10. gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann 

eller naturskade, jf. § 7 c). 

        

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf 

naturmangfoldloven § 47. 

  

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Vedlegg 25 

Forskrift om vern av Sagåa naturreservat i Sel kommune i Oppland fylke  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare en av de aller best utviklede middelsrike elve- og 

bekkekløftene i Gudbrandsdalen med mange sjeldne skogtyper og med viktige forekomster av 

sjeldne og sårbare arter, bl.a. den nest største kjente populasjonen i Norge av ”huldrebregnen” 

russeburkne. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for 

biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige 

økologiske prosesser. I natur-reservatet forekommer sjeldne skogtyper som bekkekløft, boreal 

regnskog, urskogspreget furuskog, kalkskog og høgstaudeskog i tillegg til velutviklet berg- og 

rasmarkvegetasjon. Naturreservatet er levested for flere sjeldne og sårbare sopparter, 

fuktighetskrevende lavarter og fugler. Området er topografisk svært godt utviklet med en helhetlig 

kløftegradient og et intakt gammelskogpreg. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest 

mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 192/4, 195/1, 319/1, 319/2, 320/1 i Sel kommune. 

  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3285 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

i målestokk 1:17 500 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Sel kommune, hos Fylkesmannen i Oppland fylke, i 

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 

kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 

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

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a) Beiting. 

b) Sanking av bær og matsopp. 

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



d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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

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

tilstand på vernetidspunktet. Eksisterende veger er avmerket på vernekartet. 

g)  Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende veger avmerket på vernekartet er bruk av sykkel og hest og kjerre 

samt ridning forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for: Gjennomføring av militær operativ virksomhet 

og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

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

Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 
 

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

a) Nødvendig motorferdsel på veg avmerket på vernekartet fram til Kulisætrene. 

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksnæring og utfrakt av felt elg, hjort og 

bjørn på veg avmerket på vernekartet mellom Kulisætrene og Gauklidalen. 

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

d) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget.  

e) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn av 

beitedyr. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c)  Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 

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

 naturskade. 

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

f) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge naturmiljøet 

ikke blir skadelidende. 

g)  Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

h)  Ridning langs bestemte traseer. 

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

j) Mindre utbedringer av veger avmerket på vernekartet. 

k)   Rydding og hogst av vegetasjon rundt eksisterende bu i Gauklia og hogst av ved til denne. 

l)  Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

1. vedlikehold av eksisterende bygninger, veger og andre anlegg og innretninger som 

nevnt i  § 4 f).  

2. øvingskjøring for  formål nevnt i § 6 første ledd. 

3. utransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn kjøretøy som nevnt i 

§ 6 annet ledd d). 

4. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 a). 

5. oppsetting av gjerder og sanketrøer som nevnt i § 7 b). 



6. gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann 

eller naturskade, jf. § 7 d). 

7. mindre utbedringer av veger som nevnt i § 7 j). 

8. etablering av saltplasser som nevnt i § 7 c). 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Vedlegg 26 

Forskrift om vern av Torsæterkampen naturreservat i Østre Toten kommune i Oppland 

fylke  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et relativt stort skogområde med stor variasjon i skog- og 

naturtyper og med forholdsvis store, sammenhengende arealer gammel naturskog, noe som er 

sjeldent i regionen. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for 

biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige 

økologiske prosesser. I naturreservatet er både bekkekløft, rasmark, bergvegg, høgproduktiv 

granskog og fjellskog godt representert. Stedvis er det store konsentrasjoner død ved og gode 

forekomster av sjeldne og sårbare arter av lav, bl.a. huldrestry, og vedboende sopp. Naturreservatet 

er representativt for skogtypene i regionen. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest 

mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 73/3, 73/9, 309/1 i Østre Toten kommune. 

  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 8.175 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

i målestokk 1:20 000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Østre Toten kommune, hos Fylkesmannen i Oppland 

fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 

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

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

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a) Beiting. 

b) Sanking av bær og matsopp. 

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

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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



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

tilstand på vernetidspunktet. 

g)  Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

h) Rydding av vegetasjon i trasé for vinterbilveg avmerket på vernekartet, i forbindelse med 

skogsdrift på tilgrensende arealer. 

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

kraftanlegg. 

j) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 

verneformålet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:Gjennomføring av militær operativ virksomhet 

og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

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

Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 
 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

varige spor i terrenget.  

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn av 

beitedyr. 

d) Motorferdsel langs trasé for vinterbilveg avmerket på vernekartet, i forbindelse med 

etablering og bruk av denne. 

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

kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c)  Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 

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

 naturskade. 

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

f) Utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetraseer. 

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

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

h) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

i) Ridning langs bestemte traseer. 

j) Hogst av etablerte plantefelt. 

k) Rydding og hogst av vegetasjon rundt eksisterende hytter og hogst av ved til disse. 

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

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

n) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med: 



1. vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger som nevnt i  § 

4 f).  

2. oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 j) og § 7 m), og i forbindelse 

med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, jf. § 4 i). 

3. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd. 

4. uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn kjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b). 

5. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 a). 

6. oppsetting av gjerder og sanketrøer som nevnt i  § 7 b). 

7. bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy for transport av ved, 

materialer, varer og utstyr til eksisterende hytter i naturreservatet. 

8. bruk av snøskuter og prepareringsmaskin for oppkjøring aveksisterende 

skiløyper. 

9. hogst av etablerte plantefelt, jf. § 7 j). 

10. etablering av saltplasser, jf. § 7 c). 

11. gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann 

eller naturskade, jf § 7 d). 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf 

naturmangfoldloven § 47. 

  

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr 677 om fredning av 

Torsæterkampen naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Vedlegg 27 

Forskrift om vern av Fjæluelva naturreservat i Østre Toten kommune, Oppland fylke 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare ei bekkekløft og en rik og høgproduktiv blandingsskog i 

lavlandet med truete og regionalt svært sjeldne skogtyper som høgstaudegranskog og en spesiell 

utforming av rik lågurtgranskog på leirjord. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et 

område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og 

dyrearter og naturlige økologiske prosesser. Vegetasjonen i reservatet er rik og med mange 

varmekjære elementer. Deler av området har gammelskog med relativt mye død ved av gran. I 

naturreservatet forekommer sjeldne arter innenfor flere organismegrupper, bl.a. arter knyttet til 

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

eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 5/1, 5/5, 5/6, 5/7, 5/29, 6/4, 311/1 i Østre Toten 

kommune. 

  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 523 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i 

målestokk 1:7500 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Østre Toten kommune, hos Fylkesmannen i Oppland 

fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 

kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 

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

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a) Beiting. 

b) Sanking av bær og matsopp. 

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

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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



f)  Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende 

  lovverk. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre er forbudt. Ridning er forbudt utenom eksisterende stier 

og gamle ferdselsveger avmerket på vernekartet. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:Gjennomføring av militær operativ virksomhet 

og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

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

Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 
 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

varige spor i terrenget.  

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn, og for uttransport av og tilsyn av 

beitedyr.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c) Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 

d) Hogst av etablerte plantefelt. 

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

f) Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge naturmiljøet 

ikke blir skadelidende. 

g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med: 

1. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 a). 

2. oppsetting av gjerder og sanketrøer som nevnt i  § 7 b). 

3. hogst av etablerte plantefelt, jf, § 7 d). 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

   

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 



 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Vedlegg 28 

Forskrift om vern av Einstullie naturreservat i Skjåk kommune i Oppland fylke 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 25. januar 2013 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremma av 

Miljøverndepartementet. 

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit område med gamal urskogprega furuskog med 

førekomst av fleire sjeldne og sårbare sopp- og lavartar, bl.a. gode bestand av ulvelav. Vidare er 

føremålet med naturreservatet å ta vare på eit område med særleg verdi for biologisk mangfald i 

form av naturtypar, økosystem, plante- og dyreartar og naturlege økologiske prosessar. I 

naturreservatet er det ein god del svært gamal furu og det er ein god kontinuitet i gamle furutre. 

Førekomsten av sjeldne og sårbare sopp- og lavartar er knytt både til levande og daudt virke av 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar delar av følgjande gnr./bnr.: 246/1 i Skjåk kommune. 

  

Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 991 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

i målestokk 1:7500 datert Miljøverndepartementet januar 2013. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

 

Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Skjåk kommune, hos Fylkesmannen i Oppland fylke, i 

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

§ 3 Vernereglar 

I naturreservatet må ingen foreta noko som vil skade verneverdiane som er nemnde  i føremålet 

med vernet. 

 

I naturreservatet gjeld følgjande reglar: 

a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er

 forbode å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller delar av desse frå naturreservatet. 

Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b) Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig

 uroing. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Området er verna mot alle tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker o.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna konsentrert forureining, 

dumping av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller 

skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirar, idrettsarrangement eller andre større arrangement er

 forbode. 

e) Brenning av bål er forbode. 

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane 

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for:  

a) Beiting. 

b) Sanking av bær og matsopp. 

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk. 

d) Oppsetting av mellombels, mobile jakttårn for storviltjakt. 

e) Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk. 



f) Vedlikehald av eksisterande bygningar, anlegg og innretningar slik tilstanden var på 

vernetidspunktet. 

g) Brenning av bål med tørrkvist frå bakken eller ved ein har med seg, i samsvar med 

gjeldande lovverk. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

 

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna start og landing med luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt riding er forbode. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Reglane om ferdsel i § 5 er ikkje til hinder for:Gjennomføring av militær operativ verksemd og 

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er fastsette av forvaltningsstyresmakta. 

Unntaket gjeld ikkje for øvingsverksemd. 
 

Reglane om ferdsel i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyrety som 

nyttast skal vere skånsame mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg 

oppsyn for verneområdet før transporten tek til.  

b) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyrety som ikkje set varige spor i 

terrenget.  

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg og hjort og for uttransport av og tilsyn av beitedyr.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til: 

a) Tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk.  

b) Etablering av saltplassar for bufe og hjortevilt. 

c) Gjenreising av bygningar, anlegg og innretningar som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

d) Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stigar og gamle ferdselsvegar. 

e) Etablering av nye stigar og anna enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge naturmiljøet 

ikkje blir skadelidande. 

f) Riding langs bestemte trasear. 

g) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.  

h) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktiviteter nemnt i § 3 d). 

i) Naudsynt motorferdsel i samband med: 

1. vedlikehald av eksisterande bygningar, anlegg og innretningar, jf. § 4 f).  

2. øvingskøyring for føremål nemnt i § 6 første ledd. 

3. uttransport av felt elg og hjort med anna køyrety enn køyrety som nemnt i § 6 

andre ledd b). 

4. tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 a). 

5. etablering av saltplassar for bufe og hjortevilt, jf. § 7 b). 

6. bruk av beltekøyrety på snødekt mark for transport av ved, materialar, varer 

og utstyr til buer og hytter i Reinheimen nasjonalpark. 

7. gjenreising av bygningar, anlegg og innretningar som er gått tapt ved brann 

eller naturskade, jf. § 7 c). 

 

§ 8 Generelle reglar for dispensasjon 

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strid mot føremålet med 

vernet og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsyn til tryggleik eller til 

vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfaldlova § 48. 

 

 



§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta fastset, kan sette i verk tiltak for å 

oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfaldlova § 47. 

   

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærmare retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan innehalde nærmare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt 

Direktoratet for naturforvaltning fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne 

forskrifta. 

 

§ 12 Iverksetjing 

Denne forskrifta tek til å gjelde straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Vedlegg 29 

 

Forskrift om vern av Mørkeli naturreservat i Birkenes kommune i Aust-Agder fylke  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 25. januar 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Miljøverndepartementet.  

 

§ 1 Formål  
Formålet med naturreservatet er å bevare et sjeldent stort, lavereliggende område med storvokst, 

furu-dominert gammelskog på god bonitet. Skogtypen har særskilt betydning for biologisk 

mangfold i form av høyvokst, grov, gammel furu og innslag av rikere blandingsskog med gammel, 

grov og hul eik. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og 

eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing  
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 45/11 i Birkenes kommune.  

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 486 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

i målestokk 1:7000 datert Miljøverndepartementet januar 2013. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Birkenes kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder 

fylke, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

 

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

 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

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

e) Bålbrenning er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel  
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  



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

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring  

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

spor i terrenget.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

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

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

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet i henhold til 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan  
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet  
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12 Ikrafttredelse  
Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 


