
 

 
Vedlegg 1. 

Forskrift om vern av Gudfjelløya naturreservat/Tjåehkere eatnemedajve, Røyrvik og Lierne 

kommuner, Nord-Trøndelag   
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12.desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)   

 Formålet med naturreservatet er å bevare et relativt stort skogområde med stor variasjon i 

skog- og naturtyper og med forholdsvis store, sammenhengende arealer gammel naturskog. Med 

sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har 

området særlig betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til høgstaudeskog, kalkgranskog, 

edellauvskog og sjeldne arter som fossenever. 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: Røyrvik kommune: 66/4, 66/19, 68/1, 68/3, 68/4, 

68/6, 68/7, 68/21, 68/23. Lierne kommune: 10/3.  

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5498 daa. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1:20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 Verneforskriften med kart oppbevares i Røyrvik kommune, Lierne kommune, hos 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)   

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

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

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

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

e) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.  

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.  

g) Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet.  

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

i) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles.  

j) Utsetting av saltsteiner.  



 

 
k) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji/ tradisjonell 

samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, i samsvar medforvaltningsplan. 

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

tid gjeldende norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 

rilkuler).  

 

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende veger/stier 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:  

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, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget.  

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 

oppdragsgiver. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.   

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   
 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt  

i § 6 første ledd.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b).  

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  

d) Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 e).  

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

f) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift  

g) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.  

h) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med 

reindrift.  

i) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte  

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan.  

j) Rydding av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan.  

k) Bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten.  

l) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

m) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner.  

n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g, § 7 c, e og l.  

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

p) Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av 

materialer til gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade.  

 

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

henhold til reindriftsloven.  



 

 
 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)   

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)   

 Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)   

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)   

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. september1981 nr. 4794 

om fredning for Gudfjelløya naturreservat, Lierne og Røyrvik kommuner, Nord-Trøndelag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 2. 

Forskrift om vern av Merkesfloen naturreservat, Lierne kommune, Nord-Trøndelag  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12.desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)   
 Formålet med naturreservatet er å 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, særlig knyttet til eldre granskog, som en del av et meget stort 

område, og i forhold til sjeldne arter som trollsotbeger. 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: 20/2, 20/4 i Lierne kommune.  

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4171 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 20 000, datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

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

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

  

§ 3. (vernebestemmelser)   
 I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d) Beiting.  

e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.  

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.  

g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  

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

i) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles.  

j) Utsetting av saltsteiner . 

k) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 

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



 

 
tid gjeldende norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 

rilkuler).  

 

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom eksisterende veger/stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt riding forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   
 Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget.  

c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere 

for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Skånsom riding.  

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   
 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i 

§ 6 første ledd.   

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b).  
c) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materiell til hytte på 

Bengtseteren.  

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

e) Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 d.  

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

g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  

h) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.  

i) Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med 

reindrift.  

j) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan.  

k) Rydding av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan.  

l) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan.  

m) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner.  

o) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter etter § 4 g og § 7 d, f og m.  

p) Gjenoppføring av hytter, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade.  

q) Nødvendig motorferdsel for transport av materialer til gjenoppføring av anlegg eller 

innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

 

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

henhold til reindriftsloven.  

 



 

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

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  
 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)   
 Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)   

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)   
 Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 3. 

Forskrift om vern av Migaren naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å sikre et område med naturskog som med sin variasjon i 

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

biologisk mangfold, særlig knyttet til høgstaudeskog, lågurtskog og kalkkrevende arter. Det er en 

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

 Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører gnr/bnr: 36/1 i Grong kommune. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 522 daa. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

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

i) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 

j) Utsetting av saltsteiner. 

k) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til     

duodji/tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene   

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

rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rilkuler). 

 



 

 
§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Skånsom riding. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

i § 6 første ledd.  

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b).  

c. Nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materiell til hytter i og bakenfor 

området. 

d. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

e. Hogst av etablerte plantefelt. 

f. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 d. 

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

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

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

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

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

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

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

forvaltningsplan. 

m. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

n. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

o. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner. 

p. Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter etter § 4 g og § 7 d, e, g og n.  

q. Gjenoppføring av hytter, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

r. Nødvendig motorferdsel for transport av materialer til gjenoppføring av anlegg eller 

innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

s. Nødvendig transport av tømmer fra bakenforliggende områder gjennom naturreservatet på 

frossen og snødekt mark. 

 

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

henhold til reindriftsloven.  

 



 

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)   
 Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 4. 

Forskrift om vern av Muusdalan naturreservat, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

 Formålet med naturreservatet er å sikre et variert område med naturskog som med sin 

variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har særlig 

betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til rike skogtyper og eldre gran- og 

furuskog, samt kalksjøer i området. 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: 38/1, 38/2, 40/3, 40/6 i Snåsa kommune. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3441 daa. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

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

i) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 

j) Utsetting av saltsteiner. 

k) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 

duodji/tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 



 

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

tid gjeldende norsk rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 

rilkuler). 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende veger/stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt riding forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 

oppdragsgiver.  

d) Skånsom riding. 

e) Bruk av hest ogkjerre som ikke setter spor i terrenget etter den gamle ferdselsleia til 

Kvilaliseteren. 

f) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b).  

c) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materiell til hytter i og bakenfor 

området. 

d) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

h) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.  

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

j) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

k) Rydding av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 

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

forvaltningsmyndigheten. 

m) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner. 

o) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter etter § 4 g og § 7 d, f og m.  

p) Gjenoppføring av hytter, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

q) Nødvendig motorferdsel for transport av materialer til gjenoppføring av anlegg eller 

innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

r) Grunneiers hogst av ved på egen eiendom til hytte ved Raudkolla. 

 



 

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

henhold til reindriftsloven.  

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 5. 

Forskrift om vern av Feren naturreservat, Meråker kommune, Nord-Trøndelag  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

 Formålet med naturreservatet er å sikre et variert område med naturskog, som med sin 

variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har særlig 

betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til rik skog, eldre granskog og eldre urskognær 

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

videreutvikle dem.  

 Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

 Naturreservatet berører gnr/bnr 45/1 og 50/1 i Meråker kommune. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 18 044 daa. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 30 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker og lignende, opplag av båter, fremføring av luftledninger, 

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

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

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

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

uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt. 

g) Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

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

i) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 

j) Utsetting av saltsteiner. 

k) Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til  

duodji/tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. 

Bestemmelsene   



 

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

norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rilkuler). 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende veger/stier 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: 

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,bjørn og ulv med hest eller lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 

oppdragsgiver  

d) Skånsom riding. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 

første ledd. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b).  

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold som nevnt i § 4 g. 

d) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, utstyr og materiell til hytter/seter i og 

bakenfor området. 

e) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

f) Hogst av etablerte plantefelt. 

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

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

i) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

j) Start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift.  

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

l) Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlig oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

m) Rydding av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindriften, i samsvar med 

forvaltningsplan. 

n) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan. 

o) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

p) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner. 

q) Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 e, f, h og o. 

r) Gjenoppføring av hytter, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

s) Nødvendig motorferdsel for transport av materialer til gjenoppføring av anlegg eller 

innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

t) Bygningsmessige tiltak på Steinvollen i forbindelse med eventuell seterdrift.  

u) Uttak av virke i forbindelse med seterbruk. 

 



 

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

henhold til reindriftsloven.  

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

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

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 6. 

Forskrift om vern av Urddalen naturreservat, Osen kommune, Sør -Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å verne ei bekkekløft med truet natur i form av naturtypen 

kystgranskog, og med truet, sjelden og sårbar natur i form av en rik og verdifull lavflora. Det er en 

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

 Formålet med vernet er også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Osen kommune: 31/5, 31/10, 31/11.  

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 754 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes.  

 Verneforskriften med kart oppbevares i Osen kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

 I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet.  

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d)  Bei t ing.  

e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

g) Bålbrenning med tørrkvist eller medbragt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

i) Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og kvist over stien.  

j) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji/ 

tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel 



 

 

rilkuler). 
 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

kulturminner.  

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre 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 motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 

oppdragsgiver. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å 

utføre slike tiltak. 

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

nevnt i § 6 annet ledd b. 

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

f) Bruk av reservatet til aktiviteter i forbindelse med miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter 

plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. 

g) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark og helikopter ved utøvelse av 

reindrift. 

h) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

i) Utsetting av saltstein. 

j) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

k) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 b, i og j.  

 

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

henhold til reindriftsloven.  

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider 

mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 



 

 
 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring 

av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

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

 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 7. 

Forskrift om vern av Hildremsvatnet naturreservat, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 

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

av Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og variert naturskogsområde som med sitt 

store innslag av kystgranskog og med en rik og verdifull lavflora har særskilt 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 avgrensing)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Bjugn kommune: 38/7, 41/31, 68/6, 68/7, 

68/11, 68/13, 68/25. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 28 262 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 25 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes.  

 Verneforskriften med kart oppbevares i Bjugn kommune, hos Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

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

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større rrangementer 

er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting.  

e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr 

furu (gadd) skal ikke felles. 

h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

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

j) Utsetting av saltsteiner.  



 

 

k) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji/ 

tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene 

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

gjeldende norske rødliste 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: 

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

luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende veger/stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende traktorveier. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med 

oppdragsgiver.   

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre 

slike tiltak. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og  j og § 7 b, g og h.  

e) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende 

hytter, med beltekjøretøy på vinterføre eller på eksisterende traktorveger med traktor 

eller lett terrenggående kjøretøy. 

f) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort utenom eksisterende traktorveier, med annet 

kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b).   

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

h) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

i) Hogst av ved til bruk i hytter i naturreservatet. 

j) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark og helikopter ved utøvelse av 

reindrift. 

k) Ridning utenfor eksisterende veger.  

l) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

 

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

henhold til reindriftsloven.  

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider 

mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 



 

 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring 

av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

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

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 31.8.2001 nr. 972 om 

fredning av Hildremsvatnet naturreservat, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag.  

 

  
 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 8. 

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, 

Sør-Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde med gammel 

naturskog med mange truete og sjeldne arter knyttet til slik skog. Området er et typeområde for 

naturtypen i regionen og er egenartet på grunn av sin størrelse. Det er en målsetting å beholde 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Orkdal kommune: 248/1, 266/2, 266/6, 266/7, 

266/9, 267/1, 267/5, 267/6, 301/1. Agdenes kommune: 81/2, 81/48. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca 41 034 daa. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 40 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Orkdal og Agdenes kommuner, hos 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

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. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)    

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting.  

e) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

g) Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu 

(gadd) skal ikke felles. 

h) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

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

j) Utsetting av saltsteiner. 

k) Vannkraftregulering av Fjellkjøsvatnet. 



 

 
 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende veger er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning 

forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende traktorveier avmerket på 

vernekartet. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 
 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi 

dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre 

slike tiltak. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og j, og § 7 b, g og 

h.  

e) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende 

hytter, med beltekjøretøy på vinterføre eller på eksisterende traktorveger med traktor 

eller lett terrenggående kjøretøy. 

f) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort utenom eksisterende traktorveier, med annet 

kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b.   

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

h) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

i) Hogst av ved til bruk i hytter i naturreservatet. 

j) Ridning utenom eksisterende veger.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 



 

 
§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 22.12.2006 nr. 1626 om 

verneplan for skog, vedlegg 5, Grytdalen naturreservat, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag.  

 

 

 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 9. 

Forskrift om endring av forskrift om Kvasshyllan naturreservat, Midtre Gauldal og Melhus 

kommuner, Sør-Trøndelag   

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 77. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet.  

 

      I 

 

I forskrift 17. desember 2010 nr. 1638 om vern av Kvasshyllan naturreservat, Midtre Gauldal og 

Melhus kommuner, Sør-Trøndelag, gjøres følgende endringer:  

 

§ 2 skal lyde:  

 

§ 2 Avgrensning 

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 

Midtre Gauldal kommune: 45/1, 45/10, 45/20, 45/45, 47/119, 47/124, samt NSBs eiendom. 

Melhus kommune: 222/1, 228/1, 228/2, 229/1, 230/1, 232/5, 233/1, 233/2, 233/10, 233/13, 234/6, 

235/12. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3662 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Midtre Gauldal og Melhus kommuner, hos 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme 

gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 

 

§ 4 skal lyde:  

 

§ 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. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

7. Bålbrenning med tørrkvist eller medbragt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

8. Utsetting av saltstein.  

 

§ 7 skal lyde:  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

2. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

4. Hogst i etablerte plantefelt. 

5. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beitebruk. 

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

7. Nødvendige sikringsarbeider mot skred og flom ned mot Gaula. 

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

forvaltningsmyndigheten. 



 

 

9. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter: 

a) § 4 nr. 5 (vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger). 

b) § 4 nr. 8 (utsetting av saltstein). 

c) § 7 nr. 4 (hogst i etablerte plantefelt). 

d) § 7 nr. 5 (oppsetting av gjerder i forbindelse med beitebruk). 

 

      II 

 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

 

  



 

 
Vedlegg 10. 

Forskrift om vern av Hisdalen naturreservat, Sunndal kommune, Møre og Romsdal  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et variert og stort skogsområde med sitt 

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

Området inneholder truet og sjelden natur og det representerer flere naturtyper med store verdier 

knyttet til gammel furuskog, dels også gammel lauvskog, rik edellauvskog og kalkskog. Området er 

lite påvirket av inngrep og kontinuiteten i gamle trær og dødt trevirke er god.  

 Hisdalen med sin bratte bekkekløft øker variasjonsbredden i reservatet og området 

har samlet sett en særlig betydning for det biologiske mangfoldet. Området er velutviklet 

og med flere sjeldne arter, spesielt varmekrevende arter av planter, sopp og insekter. 

Høydegradienten fra Sunndalsfjorden og opp til fjellet gir et variert artsmangfold. Det er en 

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

 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Sunndal kommune: 90/1, 90/2, 90/4. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3302 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1:20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Sunndal kommune, hos Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

c) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

d) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med utøving av storviltjakt. 

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

f) Beiting.  

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

h) Merking av den eksisterende stien fra Almskår og opp til Almskårsetra samt rydding av 

kvist og nedfall fra den. Stien er vist på vernekartet. 

i) Bruk og vedlikehold av eksisterende landfester knyttet til laksenøter og båtutlegg. 



 

 
j) Utsetting av saltstein. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)   

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom stien vist på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:  

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

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

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

setter varige spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Hogst og uttak av fremmede treslag inkludert gran. 

c) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

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

e) 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, jfr. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

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

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

 
Vedlegg 11. 

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et variert skogsområde med sitt biologiske 

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

inneholder en variert lauvskog med element av truet og sjelden natur. Her er en velutviklet 

edellauvskog med styva almer og hasselskog. I andre deler av området er naturverdien knyttet til 

gråor-heggeskogen.  

 Artsmangfoldet er usedvanlig rikt, både av lav og sopp. En spesiell kvalitet er 

høstingsskogen med styva almer som både har en særskilt naturvitenskaplig og 

kulturhistorisk verdi. De fleste sjeldne sopp- og lavartene er registrert i høstingsskogen. Ett 

mindre område opp mot Mardalsfossen er påvirket av fossesprøyt. Her er både mosematter, 

men også gras og karplanter som er avhengige av rikelig med vann og som representerer 

naturtypen fossesprøytsone. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt 

tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Nesset kommune: 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 

79/9,79/10, 79/11, 79/12, 79/34. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6080 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 30 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Nesset kommune, hos Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

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

c) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

d) Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med utøving av storviltjakt. 

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

f) Beiting.  

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

h) Vedlikehold av turistveien vist på vernekartet i henhold til tilstanden på vernetidspunktet.  



 

 
i) Utsetting av saltstein. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)   

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b) Utenom turistveien 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 hest eller med lett beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget.  

c) Nødvendig motorferdsel på turistveien i forbindelse med vedlikehold av veien. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Hogst og uttak av fremmede treslag inkludert gran. 

c) Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

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

e) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

f) Bruk av reservatet til aktiviteter i forbindelse med miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter 

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, jfr. 

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 

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

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 27.6.2003 nr. 838 om 

verneplan for edellauvskog i Møre og Romsdal, vedlegg 18, fredning av Jutneset naturreservat, 

Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke.  

  



 

 
Vedlegg 11 b. 

Forskrift om endring av forskrift om Eikesdalsvatnet landskapsvernområde, Sunndal, Nesset 

og Rauma kommuner, Møre og Romsdal  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 77. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet.  

      I 

           

I forskrift 3. mai 2002 nr. 432 om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 5, vern av Eikesdalsvatnet 

landskapsvernområde, Sunndal, Nesset og Rauma kommuner, Møre og Romsdal, gjøres følgende 

endringer:  

 

§ 1 skal lyde:  

 

§ 1 Avgrensing 

 Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.:  

Sunndal kommune: 55/1, 56/1, 56/2, 57/1, 57/3, 57/7, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 65/1, 66/1, 66/2, 

72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 73/7, 74/1, 75/1, 75/2, 77/1, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1, 

79/2, 79/3, 79/4, 81/1, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 121/1 (Sunndal statsallmenning).  

Nesset kommune: 68/1, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 71/3, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 73/5, 74/1, 

74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/9, 76/1, 76/2, 76/4, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 

77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 77/9, 77/10, 77/11, 77/12, 77/13, 77/14, 77/15, 77/16, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 

78/5, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/12, 79/34, 79/37, 80/1, 

80/2, 80/3, 80/4, 81/1, 81/3, 81/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/10, 82/13, 82/14, 82/15, 

83/1, 83/2, 91/2, 91/3, 96/1, 123/1 (Eresfjord og Vistdal statsallmenning).  

Rauma kommune: 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12, 48/14, 

49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 

49/17, 49/18, 49/20, 49/21, 49/22, 49/23, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9. 

 

 Landskapsvernområdet dekker et areal på ca.  468,7 km² . Grensene for 

landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:150.000, datert Miljøverndepartementet april 

2002, med endringer vist på kart «Del av Eikesdalsvatnet landskapsvernområde» i målestokk  

1: 20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige grensene for 

landskapsvernområdet skal avmerkes i marka og knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Kartet og verneforskriften blir oppbevart i Sunndal, Nesset og Rauma kommuner, hos 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

 

      II 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 11 c. 

Forskrift om endring av forskrift om Sandgrovbotn – Mardalsbotn biotopvernområde, 

Rauma og Nesset kommuner, Møre og Romsdal  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 77. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet.  

      I 

            

I forskrift 3. mai 2002 nr. 438 om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 11, vern av Sandgrovbotn – 

Mardalsbotn biotopvernområde, Rauma og Nesset kommuner, Møre og Romsdal, gjøres følgende 

endringer:  

 

§ 1 skal lyde:  

 

§ 1. Avgrensning 

 Biotopvernområdet berører følgende gnr./bnr.:  

Nesset kommune: 79/1, 79/2, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/12, 79/34, 79/37, 

80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 81/1, 81/3, 81/4, 123/1 (Eresfjord og Vistdal statsallmenning).  

Rauma kommune: 47/1, 47/2, 47/3, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/13, 47/14, 47/19, 

47/27, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12, 48/14, 49/1, 49/2, 

49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 

49/18, 49/20, 49/21, 49/22, 49/23, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 54/1, 55/1, 

55/2, 55/5, 56/1, 56/2, 56/3, 56/6, 56/8, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/8, 58/1, 58/2, 58/3, 

58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/18, 58/19, 202/2 (Hen statsallmenning). 

 

 Biotopvernområdet dekker et areal på ca 140,4 km². Grensene for biotopvernområdet 

framgår av kart i målestokk 1:150.000, datert Miljøverndepartementet april 2002, med endringer 

vist på kart «Del av Sandgrovbotn - Mardalsbotn biotopvernområde» i målestokk 1: 20 000 datert 

Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige grensene for biotopvernområdet skal 

avmerkes i marka og knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Kartet og verneforskriftene blir oppbevart i Rauma og Nesset kommuner, hos 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

 

      II 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 12. 

Forskrift om vern av Tegningdalen naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare intakt som økosystem et dalføre med gammel 

gran- og furuskog med innslag av kildegranskog og sandfuruskog og 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 gnr./bnr. 32/1 og 32/2 i Rendalen kommune. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 6800 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1: 40 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av traktorvegen og stien til Tegningdalssetra, herunder gangbrua over 

Tegninga, samt Tegninghalsvegen, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

f) Bålbrenning med virke fra stubber, tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i 

samsvar med gjeldende lovverk. 

g) Utsetting av saltstein.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 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 på Tegninghalsvegen i forbindelse med vedlikehold av 

vegen, skogsdrift og utmarksnæring. 

d) Nødvendig motorisert ferdsel på traktorvegen til Tegningdalssetra i forbindelse med 

vedlikehold av vegen. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 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) Forlengelse av Tegninghalsvegen inntil ca. 300 m fra dagens endepunkt. 

d) Etablering av en driftsveg på ca. 150 m fra Tegninghalsvegen omtrent på kote 660. 

e) Nødvendig motorisert ferdsel på traktorvegen til Tegningdalssetra for transport av ved, 

materialer og utstyr. 

f) Bygging av klopp/gangbru over Tegninga ved Øvre Kløfte. 

g) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 g 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, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplanmed nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 
Vedlegg 13. 

Forskrift om vern av Viengskletten naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et område med mange skogtyper, blant annet 

gammel furuskog og kalkskog med innslag av sørbergvegetasjon, og som har særskilt betydning for 

biologisk mangfold ved at det inneholder sjeldne og sårbare karplante-, mose-, 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.: Stor-Elvdal kommune: 19/3, 19/6, 19/7, 19/149, 

19/801. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2350 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Stor-Elvdal kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d)  Beiting.  

e)  Utsetting av saltstein.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) 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) Uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 e og § 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 kulturtilstand som er formålet med 

vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for 

gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 
Vedlegg 14. 

Forskrift om vern av Bergevika naturreservat, Ringsaker kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om for-

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

miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturresrvatet er å bevare et område som inneholder truet, sjelden og sårbar 

natur. Reservatet består av to delområder som begge er viktige for forståelsen av Oslofeltets 

fossilførende bergarter og som har forekomst av urterik tørr kalkfuruskog, moserik grunnlendt 

kalkbarskog, soleksponerte kalkbergvegger, rik lågurtgranskog, strandskog og hagemarkskog med 

ask og gråor. De regionalt sjeldne vegetasjonstypene inneholder et stort antall sjeldne planter og 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Ringsaker kommune: 558/7, 563/1, 563,5. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 165 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Ringsaker kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) 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 reservatet. Planting eller såing av trær 

og annen vegetasjon er forbudt. 

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

styrrelse. 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) Hammerbruk, kiling, boring, sprenging og innsamling av prøver fra fast fjell eller løse steiner 

tillates ikke. Det er forbudt å risse i eller male på fjell eller steinblokker.  

e) Kulturminner, spesielt de som har tilknytning til utvinning, bearbeiding eller transport av 

kalkressursene i området, må ikke fjernes eller skades.   

f) Bålbrenning eller annen oppgjøring av varme er ikke tillatt. 

g) 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

d. Beiting. 

e. Vedlikehold av eksisterende bygninger og brygge på gnr./bnr. 558/7 i henhold til standard på 

vernetidspunktet. 

f. Vedlikehold og merking av stier vist på vernekartet, i henhold til standard på vernetidspunktet. 

g. Vedlikehold av eksisterende luftledninger (hengekabler) og strømstolper, i henhold til standard på 

vernetidspunktet. 



 

 
h. Grilling/bålbrenning på etablert grillplass på gnr./bnr. 558/7. 

 

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b)  Bruk av sykkel, 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) Bruk av sykkel på sti på gnr./bnr. 563/1 til eksisterende hytte på gnr./bnr. 563/4. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med vedlikehold av bygninger på gnr./bnr. 563/4. 

d) Felling av trær som utgjør en aktuell fare for bygninger. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller 

hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

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

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

§ 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

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

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15.1.1988 nr. 86 om fredning for 

Bergevika naturreservat, Ringsaker kommune, Hedmark.      

 

 

 

 

  



 

 
Vedlegg 15. 

Forskrift om vern av Brumundsjøen–Harasjømyra naturreservat, Hamar og 

Ringsaker kommuner, Hedmark  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 

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

av Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 
Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med en rekke ulike barskog-  

og myrtyper, med innslag av gammelskog, rike bekkedrag og sumpskog som 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.: Hamar kommune: 202/1. Ringsaker kommune: 818/1. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 25.500 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i 

målestokk 1: 30 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige grensene 

for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Hamar og Ringsaker kommuner, hos Fylkesmannen i 

Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer 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 med unntak av jakt på 

våtmarksfugl. 

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

d) Beiting. 

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

f) Gjennomføring av idrettsarrangement vinterstid i skiløype inntegnet på vernekartet. 

g) Vedlikehold av eksisterende løyper/stier inntegnet på vernekartet i henhold til standard 

på vernetidspunktet. 

h) Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger i henhold til standard på 

vernetidspunktet. Bestemmelsen omfatter ikke vedlikehold av kjørespor eller traktorsleper.  

i) Utsetting av saltstein.  

  

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 



 

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

b) 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 i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor 

i terrenget. 

c) Preparering av skiløype inntegnet på vernekartet med prepareringsmaskin. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 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) Rydding av skiløypetrasé inntegnet på vernekartet for bruk av prepareringsmaskin. 

d) Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade med samme 

størrelse som tidligere.  

e) Nødvendig rydding av hundeløypetrasé inntegnet på vernekartet for bruk av snøscooter. 

f) Preparering med snøscooter av hundeløype inntegnet på vernekartet. 

g) Uttak av trevirke til brensel for koier og hytter som ligger i naturreservatet. 

h) Nødvendig motorferdsel på snødekt mark til koier og hytter for transport av ved, 

materialer og utstyr. 

i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av damanlegget. 

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 i og § 7 k.  

k) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

 

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

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

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

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

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

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18.12.1981 nr. 4713 om fredning 

for Brumundsjøen naturreservat, Ringsaker og Vang kommuner, Hedmark og forskrift 07.12.2001 

nr. 1431 om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 5, fredning av Harasjømyrene 

naturreservat, Ringsaker og Hamar kommuner, Hedmark fylke. 

 

 



 

 
Vedlegg 16. 

Forskrift om vern av Hakaskallen naturreservat, Elverum kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et noenlunde intakt økosystem med gammel 

granskog med innslag av myr og bekkedaler som har særskilt betydning for biologisk mangfold 

ved at det inneholder sårbare sopp- og lavarter og har potensial som voksested for flere sjeldne og 

trua arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand og eventuelt 

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Elverum kommune: 49/13, 63/7, 63/15, 63/48, 

66/1 og 66/15. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1.190 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes.  

 Verneforskriften med kart oppbevares i Elverum kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

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

forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av Løvknutenkoia i henhold til standard på vernetidspunktet. 

f) Vedlikehold av Finnskogleden i henhold til standard på vernetidspunktet. 

g) Utsetting av saltstein.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 
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§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt 

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

varige spor i terrenget. 

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med innkjøring av ved til Løvknutenkoia med 

snøscooter på vinterføre eller med lett beltekjøretøy på barmark. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 g og § 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 kulturtilstand som er formålet med vernet, 

jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring 

av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 
Vedlegg 17. 

Forskrift om vern av Mørkåa naturreservat, Nord-Odal kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et noenlunde intakt bekkekløftmiljø og en 

rik, gammel granskog med lauvskoginnslag som har særskilt betydning for biologisk 

mangfold ved at de inneholder sjeldne og sårbare karplante-, mose-, 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.: Nord-Odal kommune: 16/1, 16/2 og 17/1. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 192 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 Verneforskriften med kart oppbevares i Nord-Odal kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer og andre større arrangementer er 

forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 



 

 
 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

  

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Forbygning mot Mørkåa sørvest for gammelt grustak sør for Høymyra. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring 

av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 
Vedlegg 18. 

Forskrift om vern av Trautskogen naturreservat, Nord-Odal kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et gammelskogområde med både fattige og rike 

vegetasjonstyper, herunder rik sumpskog og rik granskog, som har særskilt betydning for biologisk 

mangfold ved at det inneholder sjeldne og sårbare karplante-, mose-, 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.: Nord-Odal kommune: 25/1, 25/2, 25/5, 25/26, 

25/29.   

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 765 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Nord-Odal kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer og andre større arrangementer er 

forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)    

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Utsetting av saltstein.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 



 

 
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

verneområdet før kjøring. 

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

varige spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 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) Merking og vedlikehold av sti fra Rismyra til Gruva. 

d) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 e og § 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 kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

 
Vedlegg 19. 

Forskrift om vern av Holmby naturreservat, Kongsvinger kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet. 

 i i 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et noenlunde intakt økosystem med 

gammel granskog på svært høy bonitet som har særskilt betydning for biologisk mangfold 

ved at det inneholder kravfulle og regionalt sjeldne plante- og sopparter. Det er en målsetting 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører gnr./bnr. 68/6 i Kongsvinger kommune. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 84 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1: 5000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Kongsvinger kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

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

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

ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er 

ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Slått av engstykke avmerket på vernekartet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Bruk hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

c) Utenfor eksisterende sti avmerket på vernekartet er bruk av sykkel 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 kjøring på sti avmerket på vernekartet i forbindelse med slått av engstykke, 

jf. § 4 e. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 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) Felling av trær som med stor sannsynlighet kan skade ledningsnettet. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring 

av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 
Vedlegg 20. 

Forskrift om vern av Vålerberget naturreservat, Kongsvinger kommune, 

Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et noenlunde intakt økosystem med gammel 

gran- og furuskog som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder 

sjeldne og sårbare plante- og sopparter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest 

mulig urørt tilstand og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Kongsvinger kommune: 97/23, 101/22. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 220 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Kongsvinger kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke 

uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer og andre større arrangementer er 

forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Bålbrenning på etablert bålplass nær toppen med medbrakt ved eller tørrkvist fra 

bakken. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

luftfartøy. 

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

 

 



 

 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, 

samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av 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 kulturtilstanden som er 

formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for 

gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

 
Vedlegg 21. 

Forskrift om vern av Sula naturreservat, Nord-Fron kommune, Oppland  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare en forholdsvis stor og velarrondert bekkekløft 

med betydelig variasjon og stort spenn langs de lokale økologiske gradientene og med forekomst 

av en rik lav- og karplanteflora. 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 er en av de floristisk mest verdifulle bekkekløftene i Gudbrandsdalen med 

kanskje den rikeste forekomsten av huldregras i Norge, i tillegg til flere av de andre sjeldne og 

sårbare planteartene knyttet til «huldreelementet» i norsk flora. Langs vassdraget er det en rik og 

sjelden lavflora både på berg og trær. Det er stor variasjon av skogtyper med gran. Naturreservatet 

er av de minst påvirkede større bekkekløftmiljøene i Gudbrandsdalen. Det er en målsetting å 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nord-Fron kommune: 283/1, 283/22, 284/1, 

285/3, 286/1, 287/3. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 700 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

 I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i formålet med 

vernet. 

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Beiting 

b) Sanking av bær og matsopp. 

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

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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

f) Vedlikehold av eksisterende traktorveger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. Traktorveger som kan vedlikeholdes, er avmerket på 

vernekartet. 



 

 
g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

h) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 

i) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 

verneformålet. 

j) Uttak av masse i Sula ved Nigard Tokse som sikkerhetstiltak mot flom, i samsvar med 

godkjent forvaltningsplan. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende traktorveger 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 

oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Dette unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet på traktorveger 

avmerket på vernekartet. 

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

varige spor i terrenget. 

d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av 

beitedyr. 

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

traktorveger avmerket på vernekartet. 

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

g) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c. Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 

d. Gjenoppføring av 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. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

k. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppgradering og fornyelse av kraftledninger og 

drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.  

l. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d, g og j.  

 

 



 

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 22. 

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

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

Formålet med naturreservatet er å bevare en typisk representant for bratte, middels store og 

middels rike bekkekløfter på skyggesida i Gudbrandsdalen med en svært fuktig fosserøykgranskog, 

fossemiljøer og en rik vedsoppflora. 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.  

Lavfloraen i den velutviklede fosserøykskogen er svært artsrik, variert og spesiell. 

Naturreservatet har i de nedre deler rik sørboreal lågurt- og høgstaudeskog med kontinuitet i død 

ved og en rik vedsoppfunga med mange sjeldne og sårbare arter. Området er trolig den bekkekløfta 

i Gudbrandsdalen som har mest «tung», gammel granskog, som dekker det meste av kløfta. 

Naturreservatet er meget godt arrondert og spenner over et meget stort høgdeintervall. Det er en 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Sør-Fron kommune: 127/1 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 785 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Sør-Fron kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i formålet med 

vernet. 

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Beiting 

b) Sanking av bær og matsopp. 

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

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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

f) Vedlikehold av eksisterende traktorveger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet, herunder vatningsanlegg. Traktorveger som kan 

vedlikeholdes, er avmerket på vernekartet. 



 

 
g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenom eksisterende traktorveger 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 

oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet på traktorveger 

avmerket på vernekartet. 

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

varige spor i terrenget. 

d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av 

beitedyr. 

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

traktorveger avmerket på vernekartet. 

f) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c. Etablering av saltplasser for bufe. 

d. Gjenoppføring av 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. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d og g.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 



 

 
 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 23. 

Forskrift om vern av Samsjøberga naturreservat, Jevnaker kommune, Oppland  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et nokså stort, sammenhengende og velarrondert 

gammelskogområde med et urørt preg og med en høg grad av dødvedkontinuitet i furuskog, i 

tillegg til et stort innslag av meget gammel furu som nærmer seg sin fysiologiske levealder. 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 forekommer flere sjeldne og truete arter bl.a. knyttet til gadd og læger av 

furu og gammel furuskog. Også mye av granskogen har gammelskogkvaliteter. Området har i 

tillegg en interessant karplanteflora og forekomst av svartorsumpskog. Området har stor biologisk 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Jevnaker kommune: 182/1. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4060 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Jevnaker kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Beiting 

b) Sanking av bær og matsopp. 

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

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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

f) Vedlikehold av eksisterende 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) Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 

 



 

 
§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b) Utenfor eksisterende veier/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 

oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

varige spor i terrenget. 

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av 

beitedyr. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

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

d. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

e. Etablering av nye stier og skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

f. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

h. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og h og § 7 a, b, c, d, e og 

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)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks.  



 

 
Vedlegg 24. 

Forskrift om vern av Moldberget naturreservat, Sør-Aurdal kommune, Oppland  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med Moldberget naturreservat er å bevare et forholdsvis urørt skogområde i form 

av en velutviklet sørboreal blandingsskog med en god høydegradient. 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 er variert og har et relativt rikt artsmangfold, inkludert en del sjeldne og 

trua arter. Spesielt verdifullt er også forekomsten av lavtliggende, produktiv og grovvokst 

bærlyngskog. Gammel skog av denne typen er sjelden 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.: Sør-Aurdal kommune: 74/9, 74/16, 74/36, 

74/42, 74/45, 74/46, 74/60, 74/122. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3390 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Sør-Aurdal kommune, hos Fylkesmannen i 

Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Beiting 

b) Sanking av bær og matsopp. 

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

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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

f) Vedlikehold av eksisterende 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) Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  



 

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

 For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg 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 og tilsyn av beitedyr. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utfrakt av tømmer fra områder på eiendommen 

gnr./bnr. 74/36 gjennom eiendommen gnr./bnr. 74/42 langs eksisterende trasé angitt på 

vernekartet. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

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

naturskade. 

d) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier. 

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

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

f) Rydding av kratt langs gamle ferdselsveger for bruk i forbindelse med nødvendig 

uttransport av felt elg og hjort. 

g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

h) Ridning langs bestemte traseer. 

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

j) Øvingskjøring til formål nevnt i § 6 første ledd. 

k) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og h og § 7 a, b, c, e og g.  

 

§ 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- og kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

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

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 



 

 
Vedlegg 25. 

Forskrift om vern av Oddelia naturreservat, Nordre Land kommune, Oppland  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare en 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.: Nordre Land kommune: 88/1, 89/1, 89/12, 91/1 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1064 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Nordre Land kommune, hos Fylkesmannen i 

Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

 I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i formålet med 

vernet. 

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Beiting. 

b) Sanking av bær og matsopp. 

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

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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

f) Vedlikehold av eksisterende 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 

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 

verneformålet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Dette 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 og tilsyn av 

beitedyr. 

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

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

d) Hogst av etablerte plantefelt. 

e) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

g) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

h) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy 

som nevnt i § 6 andre ledd b.. 

i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppgradering og fornyelse av kraftledninger og 

drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.  

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, d og e. 

  

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 



 

 
 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25.1.2013 nr. 97 om vern 

av Oddelia naturreservat, Nordre Land kommune, Oppland.  

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 26. 

Forskrift om vern av Falken naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare en rik, høgproduktiv og svært variert 

blandingsskog i låglandet med truete og regionalt sjeldne skogtyper som or-askeskog, alm-

lindeskog, gråor-almeskog og høgstaudegranskog og svært frodig lågurtgranskog i tillegg til 

kalkfuruskog og gransumpskog. 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 naturreservatet er til dels svært rik, med mange varmekjære elementer og 

elementer knyttet til et baserikt jordsmonn, herunder en rik karplanteflora med flere regionalt og 

nasjonalt uvanlige arter og et stort mangfold av jordboende sopp. Deler av området har 

gammelskog av både bar og lauv med relativt mye død ved. I naturreservatet forekommer sjeldne 

arter innenfor flere organismegrupper, bl.a. arter knyttet til gammelskog og fugl. Det er en 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Østre Toten kommune: 3/1, 3/2, 16/5, 311/1. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1345 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 12 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Østre Toten kommune, hos Fylkesmannen i 

Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., 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) Felling 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 landing og start med luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt utenom eksisterende traktorveger 

avmerket på vernekartet. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

varige spor i terrenget, og med traktor på eksisterende traktorveger avmerket på 

vernekartet. 

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn med 

beitedyr. 

d) Nødvendig motorisert ferdsel med traktor på eksisterende traktorveger avmerket på 

vernekartet i forbindelse med brøyting av disse. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c. Hogst av etablerte plantefelt. 

d. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

e. Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet 

ikke blir skadelidende. 

f. Vedlikehold av eksisterende traktorveger avmerket på vernekartet. 

g. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

i. Tiltak mot ras og skred på fylkesveg 33. 

j. Utsetting av saltstein.  

k. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 a, b, c, f, g i og j.  

 

§ 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 kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

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

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

 



 

 
§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9.7.1993 nr. 676 om fredning av 

Falken naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland. 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 27. 

Forskrift om vern av Svartdalstjerna naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et av de største sammenhengende 

gammelskogområdene med gran på det sentrale Østlandet med en av de største forekomstene i 

Europa av den sjeldne og sårbare laven huldrestry. 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 tillegg til huldrestry har naturreservatet også forekomst av flere andre sjeldne og sårbare lavarter 

samt sopparter. Naturreservatet har et særpreg ved at skogen har et naturlig fuktig mikroklima, 

såkalte «huldrestryskoger». Området er stort, godt arrondert, og det er representativt for humid 

fjellgranskog 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.: Østre Toten kommune: 310/1, 311/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 9456 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 30 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Østre Toten kommune, hos Fylkesmannen i 

Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Beiting. 

b) Sanking av bær og matsopp. 

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

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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

f) Vedlikehold av eksisterende hytte i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

g) Brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 

h) Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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



 

 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig 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 med 

beitedyr. 

d) Nødvendig motorisert ferdsel med snøskuter for oppkjøring av eksisterende skiløype etter 

standarden på vernetidspunktet. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c. Hogst av etablerte plantefelt. 

d. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

e. Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet 

ikke blir skadelidende. 

f. Vedlikehold, utbedring og omlegging av eksisterende trasé for skiløype. 

g. Vedlikehold av eksisterende dam ved Starrtjern. 

h. Rydding av vegetasjon og hogst rundt eksisterende hytte og hogst av ved til denne. 

i. Gjenoppføring av bygning som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

j. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

l. Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd. 

m. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy 

som nevnt i § 6 første ledd b. 

n. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr på vinterføre til eksisterende hytte i 

området. 

o. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og h og § 7 a, b, c, f, g, i 

og j.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 



 

 
 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 5.3.2010 nr. 341 om vern 

av Svartdalstjerna naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland. 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 28. 

Forskrift om vern av Hatteråsen naturreservat, Eidsvoll kommune, Akershus  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og Miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et større, sammenhengende skogområde som har 

særskilt betydning for biologiske mangfold ved at det inneholder velutviklet, grovvokst 

gammelskog som har rikelig med læger, liggende død ved og gadd og stående død ved. 

 Området er egenartet i form av dets størrelse og preg av urørthet. Det er en målsetting å 

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

 

§ 2. (avgrensning)  

 Naturreservatet berører gnr./bnr.: 5/1 i Eidsvoll kommune.  

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca 1421 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og Miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 Verneforskriften med kart oppbevares i Eidsvoll kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

 

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

a) Sanking av bær og matsopp.  

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

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

d) Beiting.  

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

f) Utsetting av saltsteiner. 

g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt. 

h) Utsetting av saltstein.   

 

§ 5. (regulering av ferdsel)   

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start 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 motorferdsel i naturreservatet i forbindelse med akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg som ligger inntil reservatets grense. Ved bruk av motorisert 

transport skal det  i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.   

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

spor i terrenget.  

d) Preparering av skiløype med løypemaskin langs trasé inntegnet på vernekartet, etter 

standard på vernetidspunktet. 

e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Oppsetting av nye gjerder i forbindelse med beiting. 

d) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og løyper. 

e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
 Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 
Vedlegg 29. 

Forskrift om vern av Kolås naturreservat, Vestby kommune, Akershus  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

og Miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

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

natur og som har særskilt betydning for biologisk mangfold.  

 Området er dominert av rik og frodig edellauvskog. Variasjonen fra rike sumpskoger til 

mer soleksponerte skogtyper på tørrere mark gir en høy diversitet i habitater og artsmangfold. 

Naturreservatet ansees som velegnet for å øke sin verneverdi, primært gjennom fri utvikling. Det er 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Vestby kommune: 152/1, 153/1. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 115 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima og Miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Vestby kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

d) Beiting.  

e) Drift og vedlikehold av eksisterende vann- og avløpsanlegg. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)   

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

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

 

 

 



 

 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

d) Rydding av vegetasjon i kantsonen mot innmark og bebyggelse. 

e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og skogsveier. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 17.9.1982 nr. 1418 om 

fredning for Kolås naturreservat i Vestby kommune, Akershus.   

 

 

  



 

 
Vedlegg 30. 

Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum kommune, Buskerud  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med reservatet er å bevare et skogområde på kalkgrunn som har særskilt 

betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder en velutviklet bekkekløft og en tørr 

bergrygg med kalkfuruskog. Artsmangfoldet er rikt, med mange kravfulle og sårbare arter og med 

særlig verdifulle forekomster av mykorrhizasopp i kalkskogen. Bekkekløfta har stor verdi knyttet til 

kalkgranskog og fuktig bekkekløftgranskog med rikkilder. Det er en målsetting å beholde 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører gnr./bnr. 1/1 i Modum kommune.  

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca 325 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

 Verneforskriften med kart oppbevares i Modum kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av eksisterende skogsbilvei inntegnet på vernekartet i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 

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

mindre kratt i skuddfeltet. 

 



 

 
§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på eksisterende skogsbilvei 

inntegnet 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 på eksisterende skogsbilvei inntegnet på vernekartet. 

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

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

ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

e) Utsetting av saltstein. 

f) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

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

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 b, e og 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 kulturtilstand som er formålet med vernet, 

jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

             Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 
Vedlegg 31. 

Forskrift om vern av Tokkeåi naturreservat, Tokke og Vinje kommunar, Telemark  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 12. desember 2014 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvalting av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremma av Klima- 

og Miljødepartementet. 

 

§ 1. (føremål)  

            Føremålet med naturreservatet er å taka vare på eit særmerkt skogområde med stor variasjon 

av element som er viktige for det biologiske mangfaldet, i form av eit stort samanhengande 

kløftesystem med variert topografi og sjeldne naturtypar som fuktige bergveggar og skogmiljø på 

rasmark, lavrik lauvskog med regnskogpreg og grunnlendte førekomstar av kalkbarskog. 

 Området har ein særskilt pedagogisk og naturvitskapleg verdi som eit av dei største 

registrerte kløftesystema i Noreg, med uvanleg velutvikla neverlavsamfunn og rike samfunn av 

mikrolav på alm, og med mange sjeldne og truga artar. Det er ei målsetting å behalde 

verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt utvikle dei vidare. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Tokke kommune: 25/1, 25/3, 26/2, 39/1, 

39/3, 39/10, 40/1, 40/2, 40/4, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 42/2, 42/3, 43/6, 43/9, 43/16. Vinje 

kommune: 2/1, 3/1, 12/1.  

 Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 3564 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 40 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. Dei 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal 

koordinatfestast. 

 Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Tokke og Vinje kommunar, hos Fylkesmannen i 

Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernereglar)  

 I naturreservatet må ingen foreta seg noko som vil skade verneverdiane som er nemnde i 

føremålet med vernet. 

 I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

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

forbode å fjerne planter og sopp (medrekna lav) eller delar av desse frå 

naturreservatet. Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b) Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 

uroing. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde og 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 idrettsarrangement eller andre større arrangement er forbode. 

 

§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)   

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Beiting.  

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk. 

d) Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt. 

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

f) Vedlikehald av eksisterande vegar, 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. 



 

 
h) Drift, vedlikehald og naudsynt istandsetjing ved akutt utfall på eksisterande energi- og 

kraftanlegg. 

i) Oppgradering/fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auke av linetverrsnitt 

når dette ikkje føreset vesentlege fysiske endringar i høve til verneføremålet. 

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

 

§ 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 landing og start med luftfartøy. 

b) Utanfor etablerte vegar/stigar er bruk av sykkel, hest og kjerre og riding forbode. 

 

§ 6. (generelle unntak frå ferdselsreglane)   
 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 fastsett av forvaltingsstyresmakta. 

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. Kjøretøy 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 beltekjøretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c) Naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall på eksisterande energi- og 

kraftanlegg. Det skal sendast melding til forvaltingsstyresmakta etter at transporten er gjort. 

d) Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy.  

 

§ 7. (unntak det kan gjevast løyve til)  

 Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gje løyve til: 

a) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk. 

b) Utsetting av saltsteinar for bufe og hjortevilt. 

c) Oppgradering/fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4. 

d) Gjenreising av anlegg og innretningar som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

e) Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stigar og gamle ferdselsvegar.  

f) Etablering av nye stigar og anna enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge 

naturmiljøet ikkje blir skadelidande. 

g) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne . 

h) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar som nemnde i § 3 d.  

i) Mellombels gjerding i samband med beiting. 

j) Øvingskøyring for føremål nemnt i § 6 første ledd. 

k) Naudsynt motorferdsel i samband med drift  og vedlikehald av eksisterande 

energi- og kraftanlegg, og oppgradering og fornying av kraftleidningar.  

l) Uttransport av felt elg og hjort med anna kjørety enn lett beltekjørety som nemnt i § 6 

andre ledd b. 

m) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar etter §  4 f og § 7 a, b, d og i.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

 Forvaltingsstyresmakta 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)  

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

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

naturmangfaldlova § 47. 

 

§ 10. (forvaltingsplan)  

 Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærmare retningsliner for forvalting av 



 

 
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærmare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltingsstyresmakt)   

 Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta.  

 

§ 12. (iverksetjing)  

 Denne forskrifta tek til å gjelde straks. 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 32. 

Forskrift om vern av Elferdalen naturreservat, Notodden kommune, Telemark  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

 Formålet med naturreservatet er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold i form av gammel og grov furu- og granskog med mye død ved i de sentrale delene av 

området, og med innslag av rik lågurtfuruskog og yngre ospesuksesjoner med flere kravfulle 

plante- og sopparter.    

 Området har særskilt naturvitenskapelig verdi i form av en kjerne av sterkt brannpåvirket 

naturskog/urskog med gode bestander av flere truete gammelskogsarter av sopp, herunder en 

klassisk lokalitet for lappkjuke. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt 

tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Notodden kommune: 94/1, 94/28, 95/1.        

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 228 daa. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Notodden kommune, hos Fylkesmannen i 

Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

verneformålet. 

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

oppfylling eller lagring av masse, utslipp 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 og bruk av grill er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.  

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

d) Beiting.  

e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

f) Utsetting av saltsteiner, unntatt i sonen avmerket på vernekartet.  

g) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.  

 

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  



 

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

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndighetene 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 for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

d) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting, utenfor sonen avmerket på vernekartet. 

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse tiltak nevnt i § 4 f og § 7 b og d.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 
 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 6.1.1967 nr. 5 om fredning 

av urskog, Notodden kommune, Telemark.  

 

 

  



 

 
Vedlegg 33. 

Forskrift om vern av Flaaten naturreservat, Notodden kommune, Telemark  
 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

  

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som har særlig betydning for 

biologisk mangfold på grunn av forekomst av gammel furu-dominert barskog med innslag av 

gammel og grov furu og stedvis gran i oppløsningsfase, mye død ved og godt nedbrutte læger av 

begge bartreslag.  

 Området har særskilt naturvitenskapelig verdi som et eksempel på gammel furuskog på 

middels og stedvis høg bonitet. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt 

tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Notodden kommune: 42/42, 91/1, 92/1, 93/1. 

 Naturreservatet dekker et areal på ca. 2863 daa. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1: 20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Notodden kommune, hos Fylkesmannen i 

Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

c) Utsetting av ørret og røye i Årstulvatnet, Svarttjønn og Jønnbutjønnene, i samsvar med 

gjeldende lovverk. 

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

e) Beiting. 

f) Utsetting av saltstein. 

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

h) Vedlikehold av eksisterende traktorveger i henhold til standard på vernetidspunktet.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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



 

 
 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget. 

c) Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorveger for uttransport av felt elg og hjort. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

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

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

d) Hogst av etablerte plantefelt. 

e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

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

nevnt i § 6 annet ledd b . 

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

forvaltningsmyndigheten.   

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 d og e.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 17.12.2010 nr. 1618 om 

vern av Flaaten naturreservat, Notodden kommune, Telemark. 

  



 

 
Vedlegg 34. 

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Drangedal kommune, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

 Formålet med naturreservatet er å bevare et område med særlig betydning for biologisk 

mangfold i form av gammel artsrik barskog, rike myrer og generelt stor variasjon i skogtyper, fra 

fuktig storbregneskog til tørr furuskog, med innslag av sjeldne og sårbare naturtyper som kalkfuru-

skog og kalktørrbakker, edellauvskog med alm og varmekjære planter og innslag av barlind. 

 Området har særskilt naturvitenskapelig verdi i form av en rik flora med arter knyttet både 

til kyst og fjell, samt arter med sørlig utbredelse. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i 

mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Drangedal kommune: 65/4, 66/7. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 16 542 daa. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 40 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Fylkesmannen i 

Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

verneformålet. 

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

e) Etablering av nye 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 regelverk. 

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

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av eksisterende hytte m/uthus på Store Stea i henhold til standard på 

vernetidspunktet, hogst av ved til brensel og rydding av voll (inntil1 daa).  

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.  

g) Utsetting av saltsteiner. 

h) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 

i) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 

       

§ 5. (regulering av ferdsel)   

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



 

 
 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

og lavtflyging under 300 meter.  

b) Utenfor 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 beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget, etter traseer fastsatt av forvaltningsmyndigheten. 

c) Bruk av elektrisk påhengsmotor på båt. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b.  

c) Hogst av etablerte plantefelt.  

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

e) Restaurering og vedlikehold av gamle kulturminner, herunder setervoller. 

f) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

g) Gjenoppføring av bygninger som er ødelagt av brann eller naturskade, innenfor opprinnelig 

størrelse på vernetidspunktet. 

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og g og § 7 c, e, f og g. 

 

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

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9.7.1993 nr. 709 om 

fredning av Grytdalen naturreservat, Drangedal kommune, Telemark.  

  



 

 
Vedlegg 35. 

Forskrift om vern av Store Snipen naturreservat, Skien kommune, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt skogområde på rasmark som 

har særlig betydning for biologisk mangfold . 

 Området har særskilt naturvitenskapelig verdi i form av en svært grovvokst alm-lindeskog 

med mye død ved, hule trær og grove læger, samt forekomst av flere sjeldne og trua arter av 

vedboende sopp og lav. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og 

eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører gnr./bnr. 336/1 i Skien kommune.  

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 197 daa. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 10 000 datert  Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Skien kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

verneformålet. 

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

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

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

f) Utsetting av saltsteiner. 

g) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 

 

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy.  

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

 



 

 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig 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 storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

b) Nødvendig uttransport av felt storvilt med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt 

i § 6 annet ledd b.   

c) Hogst av etablerte plantefelt.  

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

e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 c og e.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

  



 

 
Vedlegg 36. 

Forskrift om vern av Persholknatten naturreservat, Skien kommune, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold på grunn av mye gammel skog rik på død ved og en mosaikk av rik edelløvskog, rik 

granskog, blandingsskog og ren furuskog.  

 Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av bregnerik 

og høystammet granskog, lågurt-eikeskog og alm-lindeskog, med mange nøkkelelementer 

som særskilt store trær, flere hundre læger av ulike treslag og en rekke sjeldne og trua arter 

av vedboende 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.: Skien kommune: 11/1, 336/1.  

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1531 daa. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 12 000 datert  Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Skien kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

verneformålet. 

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

f) Utsetting av saltsteiner. 

g) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 

h) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 

 

 

 



 

 
 

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy.  

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a) Nødvendig 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 storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

b) Nødvendig uttransport av felt storvilt med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt 

i § 6 annet ledd b.   

c) Hogst av etablerte plantefelt.  

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

e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 c og e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

  



 

 
Vedlegg 37. 

Forskrift om vern av Linddalsliane naturreservat, Skien kommune, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold på grunn av en gradient fra tørr barskog i høyereliggende partier til rik blandingsskog og 

edelløvskog med til dels sterk sigevannspåvirkning i nedre deler. 

 Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av alm-lindeskog, 

kalkskog og gammel høgstaudegranskog, samt mange nøkkelelementer som mye død ved, en rekke 

sjeldne og trua arter av vedboende sopp og lav og rike forekomster av karplanter. Det er en 

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

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører gnr./bnr. 23/1 i Skien kommune. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1039 daa. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 10 000 datert  Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Skien kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i 

Miljødirektoratet og i Klima-  og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

verneformålet. 

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

 Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Beiting. 

e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

f) Utsetting av saltsteiner. 

g) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 

h) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)   
 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt. 



 

 
 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig 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 storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 

terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 

b. Nødvendig uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i 

§ 6 annet ledd b.  

c. Hogst av etablerte plantefelt.  

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

e. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 c og e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

 

  



 

 
Vedlegg 38. 

Forskrift om vern av Orsjømyra naturreservat, Skien kommune, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold i form av et myrkompleks som inneholder både nedbørsmyr og jordvannsmyr og har stor 

landskapsmessig verdi, samt et tilstøtende skogområde med fattig barskog, men med stedvis mye 

død ved.  

 Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomsten av et av de største 

ombo-minerotrofe myrkompleksene uten inngrep i lavere strøk i Telemark, forekomst av 

smalmarihand på myra og flere sjeldne og trua arter av vedboende sopp knyttet til død ved av gran. 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle 

dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 265/1 i Skien kommune. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1094 daa.  Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Skien kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 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 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 eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller 

kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

  

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

 Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Beiting. 

e) Vedlikehold av eksisterende skiløype.  

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

g) Utsetting av saltsteiner. 

h) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved. 

i) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 

 

 

 



 

 
§ 5. (regulering av ferdsel)  
 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig 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 storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 

terrenget. 

c) Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av eksisterende skiløype.  

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 

b. Nødvendig uttransport av felt storvilt med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b.  

c. Hogst av etablerte plantefelt.  

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

e. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med § 4 g og § 7 a, c og e.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 24.8.1973 nr.2 om 

fredning for Orsjømyra naturreservat, Skien kommune, Telemark.  

 

  



 

 
Vedlegg 39. 

Forskrift om vern av Søndre Versvik naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare en spesiell geologisk forekomst som er viktig for 

forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter og sjelden og sårbar natur i form av en forekomst 

av rike og truete askedominerte sumpskogstyper.  

 Området har en særskilt naturvitenskapelig betydning i form av overordoviciske sedimenter 

med høy undervisnings- og forskningsverdi og særlig betydning for biologisk mangfold på grunn 

av forekomst av alm-lindeskog, snelle-askeskog og or-askeskog med artsrik og kravfull karplante- 

og moseflora. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører gnr./bnr. 58/471 i Porsgrunn kommune. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 35 daa. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart i målestokk 1: 5 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Porsgrunn kommune, hos Fylkesmannen i 

Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

 I naturreservatet må ingen foreta seg 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 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) 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) Hammerbruk, kiling, boring og sprenging er forbudt. Innsamling av prøver fra fast fjell 

eller løse steiner er forbudt. Det er forbudt å risse i eller male på fjell eller steinblokker. 

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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.  

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Beiting. 

e) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

f) Vedlikehold av eksisterende veg i henhold til standard på vernetidspunktet.  

g) Manuell rydding av vegetasjonen i en sone helt nord i reservatet, nærmere angitt på 

vernekartet. 

 



 

 
§ 5. (regulering av ferdsel) 

 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.  

 

§ 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) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 

b) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.  

 

§ 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, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av   

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15.1. 1988 nr. 25 om 

fredning for Søndre Versvik naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark. 

 

  



 

 
Vedlegg 40. 

Forskrift om vern av Grøneliane naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare en stor, sammenhengende forekomst av gammel 

granskog med høyt innslag av barlind og gamle bartrær. Den sjeldent rike forekomsten av barlind 

med til dels usedvanlig grove dimensjoner har særskilt betydning for biologisk mangfold. 

 Grøneliane naturreservat er et godt arrondert barskogsområde i sørboreal vegetasjonssone. 

Området inneholder en frisk og frodig liside med granskog i et høytliggende og vesentlig 

furudominert heilandskap. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, 

og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Birkenes kommune: 137/4,127/3.

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1051 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Birkenes kommune, hos Fylkesmannen i Aust-

Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

 I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 

av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

 Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

d) Vedlikehold av eksisterende bygninger i henhold til standard på vernetidspunktet.  

e) Beiting.  

f) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)   
 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 

 

 



 

 
§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  
 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  
 Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 
Vedlegg 41. 

Forskrift om vern av Vågsdalsliane naturreservat, Birkenes kommune, Aust-Agder 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima- 

og Miljødepartementet.  

 

§ 1. (formål)  
 Formålet med naturreservatet er å bevare et gammelskogsområde med sjelden intakt 

forekomst av til dels rik edelløvskog med mye eik. Reservatet har særskilt betydning for biologisk 

mangfold i form av mye død ved av ulike dimensjoner og kvaliteter og mange stående gamle og 

grove, dels hule, løvtrær. Viktige naturverdier er knyttet til strukturene som dannes i gammel, 

grovvokst eik.  

 Området er godt arrondert og karakteriseres av lange, bratte østvendte lier med tverrgående 

sprekkedaler ned mot en innlandsfjord. Skogen innehar stor treslagsvariasjon og varierende rikhet. 

Sprekkedalene har innslag av rike og til dels regionalt sjeldne vegetasjonstyper, mens det i høyden 

er arealer med fattig, skrinn barskog. Grove, gamle eiker står spredt i hele området, med 

konsentrasjoner i flere kjerneområder. Området er rikt på død ved, særlig av osp. Det er en 

målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)   
 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Birkenes kommune: 133/1, 133/2, 134/1.

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4407 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 20 000 datert Klima- og Miljødepartementet desember 2014. 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 Miljødirektoratet og i Klima- og Miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  
 I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 

av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.  

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   
 Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Sanking av bær og matsopp.  

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.  

d) Beiting.  

e) Bålbrenning med medbrakt ved.  

f) 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 landing og start med luftfartøy.  



 

 
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt.  

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  
 Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget.  

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   
 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.  

d) Oppsetting av gjerder i forbindelse av beiting  

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 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 kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan)   
 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)   
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.  

 

§ 12. (ikrafttredelse)   
 Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 
Vedlegg 42. 

Forskrift om vern av Rubbelifjell naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

 Formålet med naturreservatet er å bevare et stort, relativt lavtliggende 

gammelskogsområde. Forekomster av død og døende osp samt en sjelden og svært viktig 

forekomst av grov og gammel almlindeskog med store grove eiker ved Rubbelifjellet gir området 

særskilt betydning for biologisk mangfold generelt, og sjeldne og truede arter spesielt. Det er en 

målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 
 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Åmli kommune: 29/1, 29/7, 29/10. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1040 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Åmli kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

 I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring 

av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse 

av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

 Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Beiting. 

e) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 

f) 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 landing og start med luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 



 

 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

c) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 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 kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.   

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

 
Vedlegg 43. 

Forskrift om vern av Tveitaneset naturreservat, Tysvær kommune, Rogaland 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare ett sammenhengende skogsområde med eldre 

kystfuruskog og ta vare på alt naturlig plante- og dyreliv og de naturlige økologiske prosessene i 

området. Kystfuruskogen vokser på fyllittberg og har innslag av eik og kristtorn, noe som er 

karakteristisk for denne delen av fylket. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest 

mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet berører gnr/bnr: 165/1 i Tysvær kommune. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 374 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1:10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Tysvær kommune, hos Fylkesmannen i Rogaland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

 I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av 

masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av 

avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er 

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangement eller andre større 

arrangement er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

 Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Tradisjonell beiting. 

e) Vedlikehold av eksisterende stier og vei inntegnet på vernekartet samt andre anlegg og 

innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

f) Utsetting av saltstein. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 

luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende vei er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.  

 



 

 
 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   
 Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver 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 i landbruksøyemed på landbruksvei avmerket på 

vernekartet. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

b) Etablering av mindre bålplass i forbindelse med undervisningsformål.  

c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt. 

e) Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for 

Kystverket. 

f) Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

g) Oppføring og vedlikehold av gjerde i forbindelse med beiting. 

h) Nødvendig motorferdsel for aktiviteter etter § 4 e og f og § 7 e, f og g. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 

jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§  10 .  ( fo rva l tn i n gsp la n)   

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11.  ( forval tningsmyndighet)   

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§  1 2 .  ( i k r a f t t r e d e l s e )   

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 24.12.1977 nr. 12 om 

fredning for Tveitaneset naturreservat, Tysvær kommune, Rogaland. 

 

  



 

 
Vedlegg 44. 

Forskrift om vern av Elgsjøen naturreservat, Osen og Roan kommuner, Sør-Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 

og miljødepartementet.  

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et barskogsområde som inneholder truet, sjelden og 

sårbar natur. Området er relativt stort og med et urørt preg, og har velutviklet og variert naturskog 

med fuktig klima og sårbare lavsamfunn. Området skal bevares med sitt biologiske mangfold i 

form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.  Det er en målsetting å 

beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.  

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 39/1 i Osen kommune, 52/5 i Roan kommune.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 15 223 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Osen kommune, i Roan kommune, hos 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

§ 3. (vernebestemmelser) 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende 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 eller 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 er ikke uttømmende 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt.  

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

 Vernebestemmelsene i § 3  er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 



 

 
c) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for jakt på storvilt. 

d) Beiting.  

e) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

f) Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet.  

g) Vedlikehold av den merkede stien fra Kvennlandseteren til fjellstyrets hytte ved  

Fremmerelgsjøen. 

h) Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til 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). 

i) Utsetting av saltstein. 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.  

b) Bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt.  

c) Utenfor eksisterende stier er sykling 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. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.   

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:        

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet før kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget.  

c) Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av reindrift. 

Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig 

dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f). 

b) Nødvendig transport av utstyr, materialer og ved til hytter i naturreservatet med snøscooter 

på snødekt mark. Unntaksvis kan det gis dispensasjon til lufttransport for samme formål. 

c) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet lett terrengkjøretøy enn nevnt i 

§ 6 annet ledd b). 

d) Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.  

e) Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift. 

f) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.  



 

 
g) Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 d). 

h) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

i) Hogst av ved til hyttene i naturreservatet. 

j) Oppgradering av stien til fjellstyrets hytte ved Fremmerelgsjøen. 

k) Legging av klopper og oppføring av enkle gangbruer langs stier og ferdselsveier. 

l) Bruk av reservatet til aktiviteter i forbindelse med miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, i henhold 

til godkjent forvaltningsplan jf. § 10. 

m) Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte 

reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. 

n) Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

o) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

p) Nødvendig motorferdsel ved øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd, samt for 

tiltak nevnt i § 4 i og § 7 n og o. 

 

For reindriften kan det gis flerårlige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 

henhold til reindriftsloven.  

§ 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, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. Samiske 

interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres. 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskrift trer i kraft straks.                                                    

 

 

 

 

 



 

 
  



 

 
Vedlegg 45. 

Forskrift om vern av Liaberget naturreservat, Nord-Aurdal kommune, Oppland  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et relativt 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 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 avgrensning) 

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nord-Aurdal kommune: 96/1, 96/7, 96/9, 

111/12, 112/9, 112/10, 112/20, 112/27, 112/49. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4610 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Nord-Aurdal kommune, hos Fylkesmannen i 

Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

 I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i formålet med 

vernet. 

 For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., 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 idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

 Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Beiting. 

b) Sanking av bær og matsopp. 

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

f) Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. Bilveger og traktorveger som kan vedlikeholdes, er avmerket 

på vernekartet. 



 

 
g) Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. 

h) Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

 For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende bilveger 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 bilveger avmerket på vernekartet. 

b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

c) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget. 

d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av 

beitedyr. 

e) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med traktor eller lignende kjøretøy på 

traktorveger avmerket på vernekartet. 

f) Nødvendig transport av båt med traktor eller lignende kjøretøy til Bjødnahøltjednet på 

traktorveg avmerket på vernekartet. 

g) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

b. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c. Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

d. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

e. Etablering av nye stier og skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

f. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

g. Ridning langs bestemte traseer. 

h. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

i. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn som nevnt i § 6 

annet ledd c og e. 

j. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak etter § 4 f og h og § 7 a, b, c, e og 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- og kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 



 

 
§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 46. 

Forskrift om vern av Bjørhusnatten naturreservat, Nes kommune, Buskerud  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon  12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

 Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammel skog med sitt 

biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige 

økologiske prosesser. Naturreservatet har gammel furuskog som stedvis er urskogpreget og 

med store mengder død ved, samt forekomst av bekkekløft med gammel granskog og en del død 

ved. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nes kommune: 48/3, 73/2,78/60, 84/21. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 445 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Nes kommune, hos Fylkesmannen i 

Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

 I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det 

er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 

lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er 

forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

 Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Beiting. 

e) Utsetting av saltsteiner. 

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av 

småbusker og kvist i skuddfeltet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med  

luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel, 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) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

e) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

f) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 annet ledd b. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 b og c. 

h) Vegetasjonsrydding og nødvendig motorferdsel på traktorvei avmerket på vernekartet, i 

forbindelse med tømmerhogst på bakenforliggende skog. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 

jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

              Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

 
Vedlegg 47. 

Forskrift om vern av Bjønnknuten naturreservat, Drangedal og Kragerø kommuner, 

Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

 Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde som har særlig 

betydning for biologisk mangfold på grunn av forekomst av lavlandsskog i boreonemoral 

sone, med innslag av rike skog
-
typer som edellauvskog og lågurtskog og med stedvis mye død ved.

  

 Området har særskilt vitenskapelig verdi på grunn av forekomsten av gammel 

eikeblandingsskog med eikekjemper og forekomst av sjeldne og trua arter av vedboende sopp knytta 

til eik og osp. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Drangedal kommune: 25/11, 25/24, 25/40. 

Kragerø kommune: 43/4, 54/4. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1996 daa. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 20 0000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal og Kragerø kommuner, hos Fylkesmannen i 

Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

 I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler 

eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, 

uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer  

er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d)  Beit ing.  

e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt, unntatt på gnr./bnr.54/4 i 

Kragerø kommune.  

f) Utsetting av saltsteiner. 

g) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.  

h) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.  

 



 

 
§ 5. (regulering av ferdsel) 

 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 

luftfartøy. 

b) Utenfor eksisterende veger/stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning 

forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er 

bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. 

Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis 

melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy 

som nevnt i § 6 annet ledd b. 

c) Hogst av etablerte plantefelt.  

d) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 c og e. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider 

mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller 

dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 

nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

 
Vedlegg 48. 

Forskrift om vern av Eikebakka naturreservat, Sokndal kommune,  Rogaland  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 12. desember 2014 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 

om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremja av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§  1 . ( f ø r e m å l )  

 Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit skogsområde med gammal, fattig, men noko 

beitepåverka eikeskog med alt naturleg plante- og dyreliv og dei naturlege økologiske prosessane 

i området.  

 Området har spesiell naturvitskapeleg verdi gjennom at skogen har vesentleg meir daud 

ved og er eldre enn det som er vanleg i eikeskogane i Dalane og er leveområde for fleire sjeldsynte 

lavartar. Det er derfor viktig at tresjiktet får utvikla seg vidare med eit auka innslag av store eiker og 

daud ved. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og videreutvikle 

dem. 

 

§  2 .  (geograf i sk  avgrens ing)   

 Naturreservatet gjeld gnr./bnr. 58/1 og 59 /1 i Sokndal kommune. 

 Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 114 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 5000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. Dei nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal merkjast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.  

             Verneforskrifta med kart vert oppbevart i Sokndal kommune, hjå Fylkesmannen i 

Rogaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernereglar) 

 I naturreservatet må ingen gjere noko som reduserer verneverdiane nemnde i føremålet 

med vernet. 

 For naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a) Vegetasjonen, medrekna daude busker 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 

unødvendig forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endra naturmiljøet, som t.d. oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.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 andre konsentrerte 

forureiningstilførslar, 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) Bålbrenning er forbode. 

 

§ 4. (generelle unntak frå vernereglane) 

 Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.  

d) Beiting med husdyr som det har vore tradisjon for på eigedommane. 

e) Vedlikehald av bygningar, anlegg og innretningar, slik tilstanden er på vernetidspunktet. 

f) Vedlikehald av opparbeid hesteveg i samsvar med retningslinjer i 

forvaltningsplan. 

g) Skjøtselshogst i kantsona mot dyrka mark ved driftsulemper, i samsvar med retningslinjer i 

forvaltningsplan. 

h) Rydding av ei mindre flate ved elva kartfesta på vernekart for å gje høve til fluefiske. 



 

 
 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

 All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og 

kulturminne.  

 For naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

a) Motorferdsel til lands og på vatn er forbode, medrekna landing og start av luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel og riding er forbode. Tradisjonell bruk av opparbeid hesteveg i samsvar 

med retningslinjer i forvaltningsplan er likevel tillate. 

 

§ 6. (generelle unntak frå ferdselsreglane)  
 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 bestemt av forvaltningsstyresmakta. 

Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd. 

Reglane om ferdsel i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:  

a) Naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som vert nytta 

skal vera skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet før køyring. 

b) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7.  (spesifiserte dispensasjonsreglar) 

 Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi løyve til: 

a) Avgrensa bruk av reservatet i samband med arrangement nemnde i § 3 d. 

b) Istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

c) Oppsetjing av gjerde i samband med beiting. 

d) Utsetjing av saltstein.  

e) Tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk. 

f) Naudsynt motorferdsel i samband med § 7 c og d.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar) 

 Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot 

føremålet med vernet og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 

tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 

naturmangfaldlova § 48. 

 

§  9 .  ( s k j ø t s e l )  

 Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setta i verk 

tiltak for å oppretthalda eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfaldlova § 47.  

 

§  1 0 .  ( f o r v a l t i n g s p l a n )  

 Det skal utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning  

av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalda nærare retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§  1 1 .  ( f o r v a l t n i n g s s t y r e s m a k t )   

 Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§  1 2 .  ( i v e r k s e t t i n g )   
 Denne forskrifta trer i kraft straks. 

 

  



 

 
Vedlegg 49. 

Forskrift om vern av Øykjeheia naturreservat, Sirdal kommune, Vest -Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34  jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et av de mest interessante og største 

sammenhengende gammelskogområdene i regionen, med områdets flora, fauna og naturlige 

økologiske prosesser.  

 Øykjeheia er et stort sammenhengende furuskogområde på god mark som er upåvirket av 

moderne skogbruk. Sammen med Maritshei har området særlig betydning for biologisk mangfold og 

utgjør et typeområde for Sørlandets bjørke- og furuskogregion med en sammenhengende 

vertikalgradient fra 50-500 moh. Området har også elementer av boreal lauvskog, rik sumpskog og 

kulturbetinget høstingsskog. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt 

tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 34/3, 34/7, 35/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 62/1, 

62/3, 62/5, 62/7, 62/10, 63/3, 63/4, 63/6, 65/1, 65/2, 65/3, 65/7, 65/13 og 65/14 i Sirdal kommune. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 13 091 daa. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1: 25 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Sirdal kommune, hos Fylkesmannen i Vest-

Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

 I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det 

er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting 

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet som f. eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 

lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til jaktprøver, idrettsarrangementer eller andre større 

arrangementer er forbudt. 

e) Etablering av nye 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) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Vedlikehold av veier, anlegg og andre innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 

e) Merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper, bruer og skilt som eksisterte 

på vernetidspunket. 

f) Lokal orienteringsaktivitet og gjennomføring av lokale orienteringsløp, med unntak for 



 

 
perioden 15. mai – 15. august.  

g) Beiting. 

h) Utsetting av saltsteiner. 

i) Brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

j) Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- 

og kraftanlegg. 

k) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning 

av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 

verneformålet. 

l) Skjøtsel av kulturbetinget høstingsskog inkludert styvingstrær på gnr/bnr 65/1 i samsvar 

med skjøtselsplan. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 

luftfartøy. 

b) Utenom eksisterende veier eller traseer godkjent gjennom forvaltningsplan, er bruk av 

sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten. 

b) Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei over gnr/bnr 35/1 (avmerket på 

vernekartet), i forbindelse med skogsdrift på bakenforliggende eiendom.  

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 og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget. 

e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med traktor på eksisterende traktorvei over 

gnr/bnr 35/1. 

f) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter som nevnt i § 3 d. 

d) Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det 

ikke er i strid med vernevedtakets formål. 

e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

f) Mindre trafikksikkerhetstiltak, utbedring av kurvatur og forbedring av siktforhold i 

tilknytning til FV 901. 

g) Nødvendig fjerning av vegetasjon i bekkeleiet i Lindåna som følge av 

vannkraftregulering. 

h) Nødvendig opprydding av masser fra spyletunnel og tidligere anleggsvirksomhet fra 

Marikollen til Storemyr (gnr/bnr 35/1). 

i) Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og  vedlikehold av eksisterende 

energi- og kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.  

k) Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei over gnr/bnr 35/1 i forbindelse 



 

 
med vedlikehold av kraftinstallasjon på gnr/bnr 34/8, og for transport av ved, 

materialer og utstyr til eksisterende hytter på bakenforliggende eiendom.  

l) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e, g og h og § 7 e. 

 

§ 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, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet 

med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring 

av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9.7.1993 nr. 723 om 

fredning av Øykeheia naturreservat, Sirdal kommune, Vest-Agder 

 

  



 

 
  



 

 
Vedlegg 50. 

Forskrift om vern av Kile naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62.  Fremmet av Klima- 

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å bevare et svært godt utviklet og nasjonalt verdifullt 

referanseområde for lågurtfuruskog med en meget sjelden og artsrik kalksoppflora.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 domineres vegetasjonen helt av kalkskog med lågurtfuruskog som den 

klart vanligste i tillegg til lågurtgranskog og rik sumpskog samt kalkrike dammer og 

kalkbergvegger. I tillegg til den meget velutviklede og artsrike floraen av jordboende kalksopper 

har naturreservatet også et rikt artsmangfold av karplanter og med potensial for et høgt og 

særpreget mangfold også av andre organismegrupper. Det er en målsetting å beholde verneverdiene 

i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

 Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Østre Toten kommune: 91/1, 91/23. 

  Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 191 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 5000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka.  Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Østre Toten kommune, hos Fylkesmannen i 

Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

 I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

 forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig

 forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, 

kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

 Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:  

a) Beiting. 

b) Sanking av bær og matsopp. 

c) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

d) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

e) Vedlikehold av eksisterende 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 landing og start med luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

 Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig 

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget.  

c) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av 

beitedyr. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 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 anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 

d)  Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveger. 

e) Etablering av nye stier og skiløyper og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge 

naturmiljøet ikke blir skadelidende. 

f) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

g)  Sykling og ridning langs bestemte traseer. 

h) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

i) Utsetting av saltstein.  

j) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy 

som nevnt i § 6 annet ledd b. 

k) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 a, b, c, e, f 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 kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

   

§ 10. (forvaltningsplan)   

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 



 

 
Vedlegg 51. 

Forskrift om vern av Glitra naturreservat, Lier kommune, Buskerud  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammel skog med sitt biologiske 

mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske 

prosesser. Viktige verdier er fuktig bekkemiljø på kalkrik berggrunn med kalkskog og gammel 

naturskog rik på død ved. Kløfta er variert, den har et spesielt og sjeldent artsmangfold, og flere 

truete og sjeldne arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og 

eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Lier kommune: 81/3, 82/2. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 461 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 12 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige 

grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Lier kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det 

er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra 

naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, 

bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller 

lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 

henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er 

forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d)  Bei t ing.  

e) Vedlikehold av eksisterende anlegg i henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av kvist 

og mindre kratt i skuddfeltet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 

luftfartøy. 
 



 

 
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på eksisterende vei inntegnet 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 og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor 

i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d. 

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

e) Rydding og merking av stier. 

f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 b.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)   

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 

jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring 

av skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

 
Vedlegg 52. 

Forskrift om vern av Grønnåsliane naturreservat, Kragerø kommune, Telemark  

 

 Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. 37 og § 62. Fremmet av 

Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

 Formålet med naturreservatet er å verne et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold på grunn av forekomst av kystnær edellauvskog med alm, lind og ask og innslag av 

svartorskog og gråor-askeskog.  

 Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn forekomster av artsrike 

tørrbakke- og tørrbergsamfunn, med store populasjoner av sjeldne og truede karplanter og 

forekomster av sjeldne arter av mose, 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.: Kragerø kommune: 65/12, 65/62, 65/ 64, 

65/99 og 65/326. 

 Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 491 daa. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart i målestokk 1: 10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De 

nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 

koordinatfestes. 

 Verneforskriften med kart oppbevares i Kragerø kommune, hos Fylkesmannen i 

Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

 I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

 I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. 

Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra 

reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og 

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, 

parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av 

luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen 

form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller 

andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og 

bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke 

uttømmende. 

d) Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer 

er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)   

 Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp.  

b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.  

c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk. 

d)  Beit ing.  

e) Sikring av nedlagte gruveganger.  

f) Etablering av enkle landfester for båt.  

g) Utsetting av saltsteiner. 

h) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 



 

 
 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 

luftfartøy. 

b) Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt ridning er forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)   

  Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er 

fastsett av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

  Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for: 

a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. 

Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis 

melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget. 

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)   

 Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier. 

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy 

som nevnt i § 6 annet ledd b. 

c) Hogst av etablerte plantefelt.  

d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.  

e) Etablering av anlegg for Kystverket. 

f) Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 

g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak etter § 4 e og g og § 7 c, e og 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 kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan)  

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse)  

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 13.12.2002 nr. 1522 om 

verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 10, fredning av Grønnåsliane naturreservat, 

Kragerø kommune, Telemark. 

  



 

 
Vedlegg 53. 

Forskrift om vern av Ånuglo, Midtøya, Seløya og Flornes naturreservat, Tysnes kommune, 

Hordaland  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 12. desember 2014 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

§ 1. (føremål)  

 Føremålet med vernet er å ta vare på eit kystnært skogområde med stor variasjon av sjeldne 

og sårbare naturtypar som kalkfuruskog, kystfuruskog og edellauvskog med vesentlig innslag av 

eføy, kristtorn og barlind. Området har også særeigen geologi som er viktig for eit variert 

naturmangfald. Området skal kunne nyttast til undervising og forsking, på ein måte som gjer at 

det biologiske mangfaldet ikkje vert skadelidande. Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i 

mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt utvikle dei vidare. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing)  

 Naturreservatet femner om følgjande gnr./bnr.: Tysnes kommune: 165/4, 168/1, 168/2, 

168/4, 169/1, 169/3. 

 Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 4113 dekar, der alt er landareal. Grensene for 

naturreservatet går fram av kart i målestokk 1: 20 000 dagsett Klima- og miljødepartementet 

desember 2014. Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta 

skal bli koordinatfesta. 

 Kart og verneforskrift blir oppbevart i Tysnes kommune, hos Fylkesmannen i Hordaland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernereglar)  

 I naturreservatet må ingen gjere noko som øydelegg eller reduserer verneverdiane som er 

nemnde i verneføremålet. 

 I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a) 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 eller annan vegetasjon er forbode. 

b) Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 

uroing. Utsetting av dyr er forbode. 

c) Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av 

bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av 

campingvogner, brakker e.l., framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av 

ureining, 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 idrettsarrangement eller andre større arrangement 

er forbode. 

e) Det er forbode å brenne bål eller grille i reservatet utanfor etablerte bålplassar i 

friluftsområdet. 

 

§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)  

 Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Sanking av bær og matsopp. 

b) Jakt på storvilt etter gjeldande lovverk. 

c) Utøving av fiske herunder feste av not i land. 

d) Fjerning av framande artar. 

e) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk. 

f) Beiting med beitedyr som har tradisjon i området og som ikkje er til påviseleg skade 

      for det biologiske mangfaldet. 

g) Vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar i 

       samsvar med tilstand på vernetidspunktet. 



 

 
h) Drift, vedlikehald og naudsynt istandsetting av akutt utfall på eksisterande energi- og 

       kraftanlegg. 

i) Oppgradering/fornying av eksisterande kraftleidningar for heving av spenningsnivå og 

      auking av linetverrsnitt når dette ikkje krev vesentlege fysiske endringar i høve til 

      verneføremålet. 

j)    Sikring av nedlagte gruveganger.  

k) Utsetting av saltstein.  

 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

 All ferdsel skal skje med varsemd og vise omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne. 

 I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbode, medrekna landing og start med 

luftfarty. 

b) Utenfor eksisterende stier er bruk av sykkel og riding forbode. 

 

§ 6. (generelle unntak frå ferdselsreglane)  

 Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt 

gjennomføring av skjøtsel eller forvaltingsoppgåver som er vedteke av forvaltingsstyresmakta. 

Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd. 

 Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a) Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyrety som 

vert nytta skal vere skånsame mot markoverflata. Ein skal gje melding til ansvarleg oppsyn 

for verneområdet i forkant av slik køyring. 

b) Naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall på eksisterande energi- og kraftanlegg. 

Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast melding til 

forvaltingsstyresmakta. 

c) Naudsynt uttransport av felt hjort eller anna storvilt med lett beltekøyrety som ikkje set 

varige spor i terrenget. 

d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gje dispensasjon til: 

a) Avgrensa bruk av naturreservatet til aktivitetar nemnt i § 3 d.  

b) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne. 

c) Oppgradering/fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4. 

d) Merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar. 

e) Naudsynt motorferdsel i samband med drift/ vedlikehald av eksisterande energi- og 

kraftanlegg og oppgradering/fornying av kraftleidningar. 

f) Naudsynt køyring for å kome til skog på tilgrensande eigedom for hogst. 

g) Oppattføring av bygningar, anlegg eller innretningar som har gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

h) Felling av artar i samsvar med gjeldande lovverk dersom dei gjer vesentleg skade på 

verneverdiane. 

i) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

j) Naudsynt motorferdsel for transport til eigedommar som ligg omkransa av 

verneområdet. 

k) Naudsynt motorferdsel i forbindelse med aktivitetar etter § 4 g, h, i, j og k og § 7 g og i. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)  

 Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom tiltaket ikkje er i strid med 

føremålet til vernevedtaket og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom 

tryggleiksomsyn og omsyn til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. 

naturmangfaldlova § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel)  



 

 
 Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 

for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfaldlova § 47. 

 

§ 10. (forvaltingsplan)  

 Det skal utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærmare retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltingsstyresmakt)  

 Miljødirektoratet fastset kva instans som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne 

forskrifta. 

 

§ 12. (iverksetting)  

 Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig opphevast forskrift 13.10.2000 nr 1034 om 

freding av Ånuglo som naturreservat, Tysnes kommune, Hordaland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


