
Vedlegg 1.  

Forskrift om vern av Bugen naturreservat, Bremanger kommune, Vestland  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon ....... med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet.   

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit område som representerer ein bestemt type 

natur i form av lite påverka, gammal og variert furu- og bjørkeskog med førekomstar av fleire sjeldne 

artar. 

Det er ei målsetting å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Bremanger kommune: 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 

54/5. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 840 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ......... Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Bremanger kommune, hos Fylkesmannen i Vestland, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 

med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

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

forbode å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse frå naturreservatet. Planting 

eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

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

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c. Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

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

campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av veger, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna form for forureining, 

etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske utryddingsmiddel. Forsøpling er 

forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

e. Bålbrenning er forbode. 

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

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

a. Beiting  

b. Sanking av bær og matsopp.  

c. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk.  

d. Oppsetting av mellombelse mobile jakttårn for storviltjakt.  

e. Skånsam rydding av småbuskar og kvist i siktgater i samband med storviltjakt.   

f. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.  

g. Utplassering av saltstein.  

h. Vedlikehald av eksisterande gapahukar, jakttårn, stiar, bruer og andre anlegg og innretningar, i 

samsvar med tilstand på vernetidspunktet.  

i. Merking og rydding av eksisterande stiar vist på vernekartet.   



j. Drift og vedlikehald, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterande energi- og 

kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 

k. Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auke av 

linjetverrsnittet, når tiltaket ikkje skadar verneverdiane angitt i verneformålet nemneverdig. 

l. Ringbarking og felling av gran, i tråd med retningslinjer i forvaltningsplan. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  

a. Motorferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  

b. Utanom eksisterande traktorvegar og stiar vist på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og 

kjerre, 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 oppsynsaugemed, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av forvaltningsstyresmakta. 

Unntaket gjelder ikkje øvingsverksemd.  

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:  

a. Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som vert 

nytta skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring.  

b. Naudsynt uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekøyretøy som ikkje set varige 

spor i terrenget, og med traktor eller lett terrengkøyretøy på eksisterande traktorvegar vist på 

vernekartet.  

c. Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy.  

d. Nødvendig motorferdsel i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande 

energi - og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast melding 

til forvaltingsstyresmakta. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk.  

b. Istandsetjing av bygningar, steinmurar, bruer og andre kulturminne etter samråd med 

kulturminnestyresmaktene.  

c. Bygging av nye klopper til erstatning for gamle.  

d. Oppsetting av nye fleirårige gapahukar og jakttårn dersom viltet (hjortedyr) endrar trekk.  

e. Naudsynt motorisert transport av ved, material og utstyr til hytter innanfor verneområdet.  

f. Gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som er gått tapt ved brann eller 

naturskade, og naudsynt motorferdsel for dette.  

g. Merking og rydding av nye stiar og oppsetting av turpostar.  

h. Bruk av naturreservatet i miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjend av 

forvaltningsstyresmakta. 

i. Tilretteleggingstiltak på eksisterande stiar.  

j. Oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje faller inn under § 4. 

k. Nødvendig motorferdsel i samband med drift og vedlikehald, samt oppgradering og fornying 

av eksisterande kraftleidning. 

l. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnd i § 4 bokstav g, h, l, og § 7 bokstav 

a, b, c, f og i.   

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

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

eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.  

 



§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 

for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta.  

 

§ 12 Ikraftsetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 6. desember 2019 nr. 1667 om vern 

av Bugen naturreservat, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane med tilhøyrande vernekart oppheva.  

 

 

  



Vedlegg 2.  

Forskrift om vern av Krakksfjellet naturreservat, Solund kommune, Vestland  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon ....... med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet.   

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med naturreservatet er å verne eit av dei få relativt store og urørte skogområda som 

er igjen i ytre kystområde på Vestlandet, med sitt biologiske og geologiske mangfald. Skogen har 

reliktkarakter i ein del av landet som elles er sterkt påverka av avskoging, og viser langvarig og 

tydeleg tilpassing til oseaniske klimatilhøve.  

Det er ei målsetting å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørd tilstand, med stadeigne 

artar og naturtypar og naturleg skogdynamikk, og eventuelt vidareutvikle dei. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Solund kommune: 49/1. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 1608 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet .......... Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.  

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Solund kommune, hos Fylkesmannen i Vestland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 

med vernet.  

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:  

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

forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. Planting 

eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.  

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

forstyrring. 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., 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 ureining, etterlating av avfall, gjødsling, 

kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. 

Opplistinga er ikkje uttømande.  

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.  

e. Bålbrenning er forbode.  

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

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

a. Beiting.  

b. Sanking av bær og matsopp.  

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

d. Skånsam rydding av småbuskar og kvist i siktgater i samband med storviltjakt.   

e. Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.  

f. Utplassering av saltstein. 

g. Forsiktig rydding av eksisterande stiar, slik at dei kan haldast opne etter vindfall og liknande.  

h. Ringbarking, fjerning og felling av gran. 

i. Vedlikehald av gangbru, eksisterande anlegg og innretningar i samsvar med tilstand på 

vernetidspunktet. 

 



§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  

a. Motorferdsel på land og i vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.  

b. Utanom eksisterande stiar vist på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og kjerre, 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 oppsynsaugemed, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt 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. Køyretøy som vert 

nytta skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring.  

b. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget.  

c. Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

b. Istandsetjing av eventuelle kulturminne etter samråd med kulturminnestyresmaktene.  

c. Naudsynt motorferdsel for å fjerne gran felt i samsvar med § 4 bokstav k.  

d. Merking, rydding og tilrettelegging av nye stiar og oppsetting av turpostar.  

e. Bruk av naturreservatet i miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjend av 

forvaltingsstyresmakta.  

f. Uttak av eitt tre til eige bruk for å bygge båt. 

g. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnd i § 4 bokstav f, h og § 7 bokstav a og 

b.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

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

eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta.  

 

§ 12 Ikraftsetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 30. mai 2006 nr. 1731 om 

mellombels vern av Krakksfjellet naturreservat, Solund kommune, Sogn og Fjordane med tilhøyrande 

vernekart oppheva.  

 

  



Vedlegg 3.  

Forskrift om vern av Bergsstronda naturreservat, Høyanger kommune, Vestland  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon ....... med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet.   

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på ein bestemt type natur i form av rik edellauvskog 

representativ for fjordliene kring midtre Sognefjord. Alm- lindeskog med variert alder dominerer som 

skogutforming. Men det er også innslag av andre lauvtre som eik, hegg, hassel, svartor, gråor og rogn. 

Det er ei målsetting å ta vare på verneverdiane i best mogleg tilstand, og at mangfaldet av artar 

og livsmiljøa deira skal få utvikle seg mest mogleg naturleg. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Høyanger kommune: 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 

56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 1070 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ....... Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Høyanger kommune, hos Fylkesmannen i Vestland,  

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 

med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

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

forbode å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse frå naturreservatet. Planting 

eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

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

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c. Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

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

campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av veger, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna form for forureining, 

etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske utryddingsmiddel. Forsøpling er 

forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

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

a. Sanking av bær, nøtter og matsopp. 

b. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

c. Fjerning av treslag som ikkje er stadeigne. 

d. Beiting med eit beitebelegg som ikkje skadar verneverdiane. 

e. Vedlikehald av eksisterande veg og andre anlegg og innretningar i samsvar med tilstand på 

vernetidspunktet. 

f. Fortøying av småbåt ved fastfortøying, dragfortøying, ankring, og mellombels lagring på land.  

g. Brenning av bål med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande 

lovverk. 

h. Utsetjing av saltsteinar. 

 

 



§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  

a. Motorisert ferdsle er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b. Utanom eksisterande veg og stiar avmerka på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og kjerre, 

samt 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 oppsynsaugemed, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av forvaltningsstyresmakta. 

Unntaket gjelder ikkje øvingsverksemd.  

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:  

a. Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som vert 

nytta skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring.  

b. Naudsynt uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekøyretøy som ikkje set varige 

spor i terrenget. 

c. Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar. 

c. Istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel kring kulturminne. 

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

e. Oppsetting av gjerde i samband med beiting. 

f. Felling av tre som er til ulempe for vegar, traktorvegar og anlegg. 

g. Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd bokstav b.  

h. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnt i § 4 bokstav c, e og § 7 bokstav c, d 

og e. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

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

eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 

for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta.  

 

§ 12 Ikraftsetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks.  

  



Vedlegg 4.  

Forskrift om vern av Hopslia naturreservat, Samnanger og Bjørnefjorden kommunar, Vestland 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon ......... med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet  

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på trua, sjeldan og sårbar natur i eit område som er 

ein del av eit større skoglandskap, og har stor variasjon av natur- og vegetasjonstypar, med m.a. rik 

edellauvskog, eldre furuskog, rik myr og rik sumpskog. Viktige treslag er mellom anna barlind, alm, 

ask, hassel, gråor og svartor. Fleire trua artar er registrert.  

Det er ei målsetting å ta vare på verneverdiane i best mogleg tilstand, og at mangfaldet av artar 

og livsmiljøa deira skal få utvikle seg mest mogleg naturleg. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Samnanger kommune: 48/2, 48/3, 48/4, 48/17.   

Bjørnefjorden kommune: 102/5. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 2614 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet .......... Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Samnanger og Bjørnefjorden kommunar, hos 

Fylkesmannen i Vestland,  i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som er nemnde i 

verneføremålet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a. Vegetasjonen, medrekna døde buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. Planting 

og såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b. Dyreliv, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c. Det må ikkje settast i gong tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av 

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

campingvogner, brakker eller liknande, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

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

forureiningstilførslar, lagring av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- 

eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

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

a. Sanking av bær, nøtter og matsopp. 

b. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

c. Fjerning av treslag som ikkje er stadeigne. 

d. Beiting med eit beitebelegg som ikkje skadar verneverdiane. 

e. Vedlikehald av traktorvegar, gjerde og andre anlegg og innretningar i samsvar med tilstand på 

vernetidspunktet. 

f. Drift og vedlikehald, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterande energi- og kraftanlegg 

i eller inntil verneområdet. 

g. Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skader verneverdiane angitt i verneføremålet nemneverdig. 

h. Fortøying av småbåt ved fastfortøying, dragfortøying, ankring, og mellombels lagring på land. 



i. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

j. Skånsam rydding av småbuskar og kvist i siktgater i furuskog i samband med storviltjakt.  

k. Brenning av bål med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande 

lovverk. 

l. Utsetjing av saltsteinar. 

m. Skånsam rydding av eksisterande tursti merka på vernekartet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

a. Motorisert ferdsle er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b. Utanom eksisterande traktorvegar og stiar avmerka på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og 

kjerre, samt riding forbode. 

 

§ 6 Generelle unntak frå ferdselsreglane 

Ferdslereglane 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 avgjort av forvaltingsstyresmakta. 

Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd. 

Ferdslereglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a. Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som 

nyttast skal vere skånsam mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn 

for verneområdet i forkant av køyring.  

b. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c. Nødvendig motorferdsle på traktorvegar merka på vernekartet for uttransport av tømmer og 

skjøtsel av bakanforliggande skog. 

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

e. Naudsynt motorferdsle i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande 

energi - og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast melding 

til forvaltingsstyresmakta.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar.  

c. Istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel kring kulturminne. 

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

e. Oppsetting av gjerde i samband med beiting. 

f. Felling av tre som er til ulempe for bygningar og anlegg. 

g. Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd bokstav b.  

h. Etablering av siktegater for storviltjakt i edellauvskog. 

i. Bruk av naturreservatet til miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjent av 

forvaltningsstyresmakta.  

j. Oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje faller inn under § 4. 

k. Nødvendig motorferdsel i samband med drift og vedlikehald, samt oppgradering og fornying 

av eksisterande kraftleidning. 

l. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnd i § 4 bokstav c, e og § 7 bokstav c, d, 

og e. 

 

 

 

 

 



§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 

tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 

48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta avgjer, kan gjennomføre tiltak for å 

oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av naturreservatet. 

Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12 Ikraftsetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 

 

 

 

  



Vedlegg 5.  

Forskrift om vern av Ulvenfjellet naturreservat, Bjørnefjorden kommune, Vestland  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon ....... med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet.   

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit område som representerer ein bestemt type 

natur i form av eldre furuskog med innslag av rike hasselkratt og brannfelt.  

Det er ei målsetting å ta vare på verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Bjørnafjorden kommune: 53/1.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 1437 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ......... Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Bjørnafjorden kommune, hos Fylkesmannen i 

Vestland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 

med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

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

forbode å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse frå naturreservatet. Planting 

eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

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

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c. Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

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

campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av veger, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna form for forureining, 

etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske utryddingsmiddel. Forsøpling er 

forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

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

a. Sanking av bær, nøtter og matsopp. 

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

c. Fjerning av treslag som ikkje er stadeigne. 

d. Skånsam beiting.  

e. Vedlikehald av eksisterande anlegg og innretningar i samsvar med tilstand på 

vernetidspunktet. 

f. Forsvaret sin øving med inntil eit kompani til fots og på ski innanfor skyte- og øvingsfelt 

merka av på vernekartet. 

g. Forsvaret si utsetting og vedlikehald av skilt om skyte- og øvingsfeltet og rydding av 

vegetasjon i grensegata.  

h. Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande lovverk. 

i. Skånsam rydding og vedlikehald av eksisterande, stiar og løyper angitt i vernekartet, dvs. 

fjerning av greiner og nedfall over traseen, samt vedlikehald av skilting og merking. 



j. Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt og skånsam rydding av småbuskar 

og kvist for skotfelt frå desse.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  

a. Motorisert ferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b. Utanom eksisterande traktorvegar og stiar avmerka på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og 

kjerre, samt 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 oppsynsaugemed, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av forvaltningsstyresmakta. 

Unntaket gjelder ikkje øvingsverksemd.  

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:  

a. Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som vert 

nytta skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring. 

b. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. Forsvaret sin motorferdsel med bil, beltevogn og snøscooter på traktorveg merka av på 

vernekartet. 

e. Forsvaret sin motorferdsel på frossen eller snødekt mark med beltevogn og snøscooter 

innanfor skyte- og øvingsfelt merka av på vernekartet. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Nymerking, oppsetting av skilt, utbetring og omlegging av eksisterande stiar og løypetrasear. 

c. Istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel kring kulturminne. 

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

e. Oppsetting av gjerde og utsetjing av saltsteinar i samband med beiting. 

f. Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd bokstav b. 

g. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnt i § 4 bokstav c, e og § 7 bokstav c, d 

og e. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

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

eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 

for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  

 

 

 



§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta.  

 

§ 12 Ikraftsetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks.  

 

  



Vedlegg 6.  

Forskrift om vern av Stussvikhovda naturreservat, Kvinnherad og Bjørnafjorden kommunar,  

Vestland 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon ....... med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet.   

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit område som representerer ein bestemt type 

natur i form av eldre oseanisk kalkfuruskog, rik edellauvskog og vestnorsk regnskog. Området utgjer 

saman med andre naturreservat eit større naturprega skoglandskap. 

Det er ei målsetting å bevare verneverdiane i best mogleg tilstand, og at mangfaldet av artar og  

livsmiljøa deira skal få utvikle seg mest mogleg naturleg. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Kvinnherad kommune: 155/1, 155/5. 

Bjørnefjorden kommune: 232/1, 232/2, 233/1, 234/1. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 1353 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ...... Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med blir oppbevart hos Kvinnherad og Bjørnefjorden kommunar, hos 

Fylkesmannen i Vestland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 

med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

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

forbode å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse frå naturreservatet. Planting 

eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

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

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c. Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

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

campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av veger, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna form for forureining, 

etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske utryddingsmiddel. Forsøpling er 

forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

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

a. Sanking av bær, nøtter og matsopp. 

b. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

c. Fjerning av treslag som ikkje er stadeigne. 

d. Beiting med eit beitebelegg som ikkje skadar verneverdiane.  

e. Vedlikehald av vegar og andre anlegg og innretningar i samsvar med tilstand på 

vernetidspunktet. 

f. Drift og vedlikehald, samt naudsynt istandsetting ved akutt utfall på eksisterande energi- og 

kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 

g. Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skader verneverdiane angitt i verneføremålet nemneverdig. 

h. Skånsam siktrydding av tre og kratt rundt eksisterande fyrlykt på gnr./bnr. 234/1 og 155/5. 



 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  

a. Motorisert ferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b. Utanom eksisterande vegar er bruk av sykkel, hest og kjerre, 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 oppsynsaugemed, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av forvaltningsstyresmakta. 

Unntaket gjelder ikkje øvingsverksemd.  

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:  

a. Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som vert 

nytta skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring.  

b. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. Naudsynt motorferdsel i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande 

energi - og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast melding 

til forvaltingsstyresmakta. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar. 

c. Istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel kring kulturminne. 

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

e. Oppsetting av gjerde og utsetjing av saltsteinar i samband med beiting. 

f. Felling av tre som er til ulempe for bygningar og anlegg. 

g. Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd bokstav b.  

h. Oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje fell innafor § 4. 

i. Nødvendig motorferdsel i samband med drift og vedlikehald, samt oppgradering og fornying 

av eksisterande kraftleidning. 

j. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnt i § 4 bokstav c, e og § 7 bokstav c, d 

og e. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

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

eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 

for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta.  



 

§ 12 Ikraftsetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks.  

 

  



Vedlegg 7.  

Forskrift om vern av Skarvatun naturreservat, Kvinnherad kommune, Vestland 

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon ....... med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet.   

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på truga, sjeldan og sårbar natur, i eit av dei mest 

produktive og varierte skogområda i låglandet på Vestlandet. 

Naturreservatet har rik berggrunn og stor variasjon av naturtypar. Viktige naturtypar er rik 

edellauvskog, rik sumpskog, kalkfuruskog, hole eiketre og rike strandberg. Sjeldne artar av amfibium, 

karplanter, lav og insekt er registrert i området. Det er òg gode førekomstar av kristtorn og barlind, 

mange med grove dimensjonar. Området har stor naturvitskapleg verdi.  

Det er ei målsetting at mangfaldet av artar og livsmiljøa deira skal få utvikle seg mest mogleg 

naturleg. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Kvinnherad kommune: 17/6, 18/1, 18/2, 18/3, 

18/4. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 1680 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ........ Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart hos Kvinnherad kommune,  hos Fylkesmannen i 

Vestland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 

med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a. Vegetasjonen, medrekna døde buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. Planting 

og såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b. Dyreliv, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c. Det må ikkje settast i gong tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av 

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

campingvogner, brakker eller liknande, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

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

forureiningstilførslar, lagring av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- 

eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

e. Bålbrenning er forbode utanom på anviste plassar. 

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

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

a. Sanking av bær, nøtter og matsopp. 

b. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

c. Skånsam beiting. 

d. Vedlikehald av eksisterande bygningar, traktorvegar og andre anlegg og innretningar i 

samsvar med tilstand på vernetidspunktet. 

e. Utsetting av saltsteinar. 

f. Drift og vedlikehald, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterande energi- og 

kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 



g. Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skader verneverdiane angitt i verneføremålet nemneverdig. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  

a. Motorferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b. Sykling, riding og bruk av hest er forbode.  

 

§ 6 Generelle unntak frå ferdselsreglane 

Ferdselsreglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og 

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsaugemed, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av forvaltningsstyresmakta. 

Unntaket gjelder ikkje øvingsverksemd.  

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:  

a. Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som 

nyttast skal vere skånsam mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn 

for verneområdet i forkant av køyring.  

b. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. Nødvendig motorferdsel i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande 

energi - og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast melding 

til forvaltingsstyresmakta. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel kring kulturminne. 

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

c. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy nemnt i § 

6 andre ledd bokstav b. 

d. Hogst av treslag som ikkje er stadeigne. 

e. Merking og naudsynt rydding av eksisterande og nye stiar. 

f. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

g. Oppsetting og vedlikehald av gjerde.  

h. Rydda buskar og tre rundt vasskjelde merka på vernekartet. 

i. Oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje faller inn under § 4. 

j. Nødvendig motorferdsel i samband med drift og vedlikehald, samt oppgradering og fornying 

av eksisterande kraftleidning. 

k. Naudsynt motorferdsle i samband med aktivitetar nemnt i § 4 bokstav d, e og § 7 bokstav a, b, 

d og g. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

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

eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 

for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  



 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta.  

 

§ 12 Ikraftsetjing   

Denne forskrifta trer i kraft straks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vedlegg 8.  

Forskrift om vern av Uranes naturreservat, Voss og Kvam herad, Vestland    

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon ....... med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet.   

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit større edellauvskog- og furuskogområde 

representativt for midtre strok av Hardangerfjorden. Kalkrik berggrunn og lun lokalisering, gjer at 

floraen i området er både svært artsrik, variert og frodig. Ei rekkje truga artar av karplantar, sopp og 

insekt er registrert. 

Naturreservatet omfattar eit område med stor økologisk variasjon og ulike typar av 

edellauvskog i tillegg til furuskog. Gråor-heggeskog og gråor-almeskog veks i område med djup, 

næringsrik jord. Alm-lindeskog finst særleg i den nordaustlege delen av reservatet, og lindeskogen her 

er blant dei største i fylket.  

Det er ei målsetting at mangfaldet av artar og livsmiljøa deira skal få utvikle seg mest mogleg 

naturleg. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Voss herad: 632/1, 632/2, 632/3, 633/1. Kvam 

herad: 78/1, 79/1. 

Naturreservatet dekker eit areal på ca. 2414 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ........ Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Voss herad og Kvam herad, hos Fylkesmannen i 

Vestland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som går fram av føremålet 

med vernet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

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

forbode å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse frå naturreservatet. Planting 

eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

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

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c. Det må ikkje settast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

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

campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av veger, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller anna form for forureining, 

etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske utryddingsmiddel. Forsøpling er 

forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

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

a. Sanking av bær, nøtter og matsopp. 

b. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

c. Fjerning av treslag som ikkje er stadeigne. 

d. Beiting med eit beitebelegg som ikkje skadar verneverdiane. 

e. Vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar i samsvar med 

tilstand på vernetidspunktet. 



f. Brenning av bål med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande 

lovverk. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:  

a. Motorisert ferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b. Utanom eksisterande stiar er bruk av sykkel, hest og kjerre samt 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 oppsynsaugemed, og 

gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgåver som er bestemt av forvaltningsstyresmakta. 

Unntaket gjelder ikkje øvingsverksemd.  

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:  

a. Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som vert 

nytta skal være skånsamt mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn for 

verneområdet i forkant av køyring.  

b. Naudsynt uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekøyretøy som ikkje set varige 

spor i terrenget. 

c. Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Merking og rydding av eksisterande stiar. 

c. Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel rundt kulturminne. 

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

e. Oppsetting av gjerde og utsetting av saltsteinar i samband med beiting. 

f. Felling av tre som er til ulempe for bygningar og anlegg. 

g. Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd bokstav b.  

h. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnd i § 4 bokstav c, e og § 7 bokstav c, d 

og e. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltningsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

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

eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta bestemmer, kan setje i verk tiltak 

for å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltningsplan med nærare retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltningsstyresmakt etter denne forskrifta.  

 

 

 

 



§ 12 Ikraftsetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 7. desember 2018 nr. 1824 om vern 

av Uranes naturreservat, Granvin herad og Kvam herad, Hordaland med tilhøyrande vernekart 

oppheva.  

 

 

 

  



Vedlegg 9.  

Forskrift om vern av Gulbergnotten naturreservat, Ullensvang kommune, Vestland  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon ....... med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Føremål 

Formålet med naturreservatet er å ta vare på eit oseanisk prega skogområde med sitt 

biologiske og geologiske mangfald, som representerer eit mangfald av ulike natur- og 

vegetasjonstypar, der større delar er lite påverka skog.  

Området består av variert skog med både edellauvskog og furuskog som er representativ for 

midtre strok av Hardangerfjorden. Området har stadvis urskogpreg og ein har overgangar frå frodige 

skogtypar i låglandet til meir fattige typar i fjellet. 

Det er ei målsetting å ta vare på verneverdiane i best mogleg tilstand, og at mangfaldet av artar 

og livsmiljøa deira skal få utvikle seg mest mogleg naturleg. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Ullensvang kommune: 313/4, 313/6, 313/19, 

313/39, 314/1, 314/4, 314/6, 314/8, 314/22, 314/26, 315/2, 315/5, 323/1, 323/3, 323/5, 324/1, 324/4, 

325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 331/1, 331/4, 331/31, 331/156, 332/5, 332/6, 332/9, 332/11, 332/12, 

332/18. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 5843 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ...... Dei nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Ullensvang kommune, hos Fylkesmannen i 

Vestland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjere noko som skadar verneverdiane som er nemnde i 

verneføremålet. 

I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar: 

a. Vegetasjonen, medrekna døde buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er 

forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet. Planting 

og såing av tre og annan vegetasjon er forbode. 

b. Dyreliv, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig 

forstyrring. Utsetting av dyr er forbode. 

c. Det må ikkje settast i gong tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av 

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

campingvogner, brakker eller liknande, framføring av luftleidningar, jordkablar, 

kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, 

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

forureiningstilførslar, lagring av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- 

eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode. 

 

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane  

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

a. Sanking av bær, nøtter og matsopp. 

b. Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

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

d. Fjerning av treslag som ikkje er stadeigne. 

e. Beiting med eit beitebelegg som ikkje skadar verneverdiane. 

f. Drift og vedlikehald, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterande energi- og 

kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 



g. Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skader verneverdiane angitt i verneføremålet nemneverdig. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel: 

a. Motorisert ferdsle er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b. Utanom eksisterande stiar er bruk av sykkel, hest og kjerre, og riding forbode. 

 

§ 6 Generelle unntak frå ferdselsreglane 

Ferdslereglane 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 avgjort av forvaltingsmynde. Unntaket 

gjeld ikkje øvingsverksemd. 

Ferdslereglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for: 

a. Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som 

nyttast skal vere skånsam mot markoverflata. Det skal sendast melding til ansvarleg oppsyn 

for verneområdet i forkant av køyring. 

b. Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i 

terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. Nødvendig motorferdsel i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande 

energi - og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast melding 

til forvaltingsstyresmakta. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar 

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Merking og naudsynt rydding av eksisterande stiar. 

c. Istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel kring kulturminne. 

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

e. Bruk av naturreservatet til miljøtilpassa reiselivsverksemd etter plan godkjend av 

forvaltningsstyresmakta.  

f. Felling av tre som er til ulempe for bygningar og anlegg. 

g. Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6 

andre ledd bokstav b. 

h. Oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje faller inn under § 4. 

i. Nødvendig motorferdsel i samband med drift og vedlikehald, samt oppgradering og fornying 

av eksisterande kraftleidning. 

j. Rydding av siktelinjer frå mobilt jakttårn. 

k. Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnd i § 4 bokstav d og § 7 bokstav c og 

d. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet 

med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til 

tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 

48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta avgjer, kan gjennomføre tiltak for å 

oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf. 

naturmangfaldlova § 47. 

 

 



§ 10 Forvaltingsplan  

Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av naturreservatet. 

Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsmynde etter denne forskrifta. 

 

§ 12 Ikraftsetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 17. desember 1999 nr. 1434 om 

freding av Gullbergnotten som naturreservat, Jondal kommune, Hordaland med tilhøyrande verneakart 

oppheva.  

 

 

  



Vedlegg 10.  

Forskrift om vern av Sagbekkskåra naturreservat, Engerdal kommune, Innlandet 

 

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

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av kalkrik barskog og skogkledde bekkekløfter. Området har stor betydning for biologisk 

mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til barskog og bekkekløfter. 

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Engerdal kommune: 14/190. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 370 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Engerdal kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e. Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Beiting. 

e. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende sti vist 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. Utenom på sti vist 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 for 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. 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 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Utsetting av saltstein. 

e. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

f. Oppsetting av jakttårn for storviltjakt. 

g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 bokstav 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 kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 11.  

Forskrift om vern av Lekjenndalen naturreservat, Engerdal og Trysil kommuner, Innlandet 

 

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

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av en stor, velutviklet 

og variert bekkekløft med godt utviklet høgstaudeskog, fosseskog og sørvendt, kalkrikt berg og 

rasmark. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke 

sjeldne, sårbare og truede arter. Området er viktig for klippehekkende rovfugl. 

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Engerdal kommune: 3/38, 3/182, 60/2, 1/7, 3/7, 

60/1, 56/1. Trysil kommune: 47/5, 47/16.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2120 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Engerdal og Trysil kommuner, hos Fylkesmannen i 

Innlandet, 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 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. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.  

e. Beiting. 

f. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før jaktstart 

til tre uker etter avsluttet jakt. 

g. Merking, rydding og vedlikehold av stier avmerket på vernekartet i perioden 15. juli – 31. 

januar. 

h. Vedlikehold av bru over Lekjenna avmerket på vernekartet i perioden 15. juli – 31. januar. 

 



§ 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 

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 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Utsetting av saltstein. 

e. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

f. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier. 

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

h. Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke 

blir skadelidende. 

i. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav h og § 7 bokstav b, c, 

d, e, f og g.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

for å opprettholde eller oppnå den natur- eller 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 12.  

Forskrift om vern av Nordre Munksjøberget naturreservat, Trysil kommune, Innlandet 

 

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

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel granskog. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er 

leveområde for en rekke arter knyttet til gammel granskog og død ved. 

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Trysil kommune: 33/137, 33/138, 33/139, 33/162, 

37/38, 37/39, 37/163, 67/ 164, 60/4, 60/5, 73/3, 73/46, 73/57, 76/14. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2920 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Trysil kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.  

e. Beiting. 

f. Rydding og vedlikehold av traktorveg vist på vernekartet. 

g. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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



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

forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel for 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. 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 andre ledd bokstav d.  

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Utsetting av saltstein. 

e. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

f. Oppsetting av jakttårn for storviltjakt. 

g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 bokstav 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 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 13.  

Forskrift om vern av Stenmyra naturreservat, Trysil kommune, Innlandet 

 

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

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av eldre barskog, fuktskog og strengblandingsmyr. Området har stor betydning for biologisk 

mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter, særlig fuglearter, knyttet til barskog, fuktskog og 

myr. 

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Trysil kommune: 63/26, 63/83, 63/99. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2100 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Trysil kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e. Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk, unntatt i sone I på vernekartet hvor det 

kun er lov med elgjakt. 

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

d. Beiting. 

e. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og ferdselsveger. 

f. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 

g. Utsetting av saltstein. 

h. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn under storviltjakt.  

i. Forsiktig rydding av småbusker og kvist i siktgater på jaktposter i forbindelse med storviltjakt. 

j. Vedlikehold og rydding av vegetasjon 8 meter fra midtlinjen av bilveien langs reservatsgrensa 

i nordvest og 15 meter fra midtlinjen av rv. 25. 



 

§ 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 på eksisterende stier og ferdselsveger 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 for 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. 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 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

e. Oppsetting av permanente jakttårn for storviltjakt. 

f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 bokstav b, c, 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 4. oktober 1974 nr. 4 om 

fredning av Stenmyr naturreservat, Trysil kommune, Hedmark. 

  



Vedlegg 14.  

Forskrift om vern av Engene naturreservat, Nord-Odal kommune, Innlandet 

 

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

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av et deltaområde med sumpskog, myr, elver, kroksjøer, meander og tjern. Området har stor 

betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til fuktskog og 

våtmark. 

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nord-Odal kommune: 14/10, 14/12, 20/2, 20/3, 

20/20, 28/1 29/1, 29/16, 30/2, 30/3, 30/9, 30/22. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 515 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nord-Odal kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e. Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Beiting. 

e. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende traktorveg og sti vist på vernekartet. 

f. Istandsetting av eksisterende vannledning avmerket på vernekart, ved akutt utfall. 

g. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg 

i og inntil verneområdet. 

h. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig. 

 



§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Utenom på eksisterende sti vist 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 for 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. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende 

vannledning og energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 

sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

e. Nødvendig motorferdsel på traktorvegen vist på vernekartet i forbindelse med drift av 

bakenforliggende skog.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Utsetting av saltstein. 

e. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

f. Oppsetting av jakttårn for storviltjakt. 

g. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

h. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning. 

i. Vedlikehold av eksisterende vannledning og grøft vist på vernekart. 

j. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 bokstav b, c, d, e, f, g og i. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 



§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

  



Vedlegg 15.  

Forskrift om vern av Skjærberget naturreservat, Rendalen kommune, Innlandet 

 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel barskog. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde 

for en rekke arter knyttet til gamle gran- og furutrær og 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.: Rendalen kommune: 1/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 3040 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

datert Klima- og miljødepartementet ....... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i 

marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

og lagring av masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Vedlikehold, merking og rydding av eksisterende stier i henhold til standard på 

vernetidspunktet.  

e. Beiting.  

f. Utsetting av saltsteiner.  

g. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

h. Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt. 

i. Bålbrenning 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. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b. Utenom eksisterende veier og stier er sykling, ridning og bruk av hest 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

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

terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

c. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt 

i § 6 andre ledd bokstav b. 

d. Merking og rydding av nye stier. 

e. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

f. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

g. Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd. 

h. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav f og § 7 bokstav a, b 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 16.  

Forskrift om endring av forskrift om vern av Misterlia naturreservat, Rendalen kommune, 

Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon ........... 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 forskrift 11. desember 2015 nr. 1505 om vern av Misterlia naturreservat, Rendalen kommune, 

Hedmark, gjøres følgende endringer:  

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

Forskrift om vern av Misterlia naturreservat, Rendalen kommune, Innlandet  

 

§ 2 skal lyde: 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rendalen kommune: 9/1, 9/3, 9/5, 10/56, 10/57, 

10/58, 11/269, 12/1, 12/5, 12/38. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2240 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av datert Klima- og miljødepartementet ......... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 4 skal lyde: 

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

a) Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d) Beiting. 

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

f) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg 

i og inntil verneområdet. 

 

§ 5 skal lyde: 

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

 

§ 6 skal lyde: 

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.      

 

II 

Denne forskriften trer i kraft straks.  



Vedlegg 17.  

Forskrift om vern av Månskjæra naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Innlandet 

 

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

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av kalkrik, gammel furuskog og sørberg. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved 

at det er leveområde for en rekke arter knyttet til gamle furu- og løvtrær, død ved, rasmarker og 

soleksponerte bergsider. 

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 19/7. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 640 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.  

e. Beiting. 

f. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og traktorveg. 

 

§ 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 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 for 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. 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 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Utsetting av saltstein. 

e. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

f. Oppsetting av jakttårn for storviltjakt. 

g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav f og § 7 bokstav 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 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 Krokkletten naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Innlandet 

 

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

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel barskog. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde 

for en rekke arter knyttet til gamle gran- og furutrær, gamle løvtrær og død ved. 

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 7/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 150 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.  

e. Beiting. 

f. Utsetting av saltstein. 

g. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier og ferdselsveger. 

h. Vedlikehold av enkle sitteplasser på toppen av Krokkletten øst. 

i. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg 

i og inntil verneområdet. 

 

 

 



§ 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 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 for 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. 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 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

e. Oppsetting av jakttårn for storviltjakt. 

f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, h og § 7 bokstav b, 

c, 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. 

  



Vedlegg 19.  

Forskrift om vern av Sjøbekken naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Innlandet 

 

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

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel granskog med stedvis fuktig preg. Området har stor betydning for biologisk mangfold 

ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til gamle bar- og løvtrær, fuktskog og død ved. 

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 12/257. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1710 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.  

e. Beiting. 

f. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

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

 



§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel for 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. 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 andre ledd bokstav d. 

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Utsetting av saltstein. 

e. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite. 

f. Oppsetting av jakttårn for storviltjakt. 

g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 bokstav 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 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 endring av forskrift om vern av Viengskletten naturreservat, Stor-Elvdal 

kommune, Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon ........................ 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 forskrift 12. desember 2014 nr. 1629 om vern av Viengskletten naturreservat, Stor-Elvdal kommune, 

Hedmark, gjøres følgende endringer:  

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

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

 

§ 1 skal lyde: 

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

gammel barskog 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 skal lyde: 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 19/3, 19/7, 19/24, 19/726. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3530 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet …. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

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

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.      

 

§ 3 skal lyde: 

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 større arrangementer er forbudt. 

e) Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 skal lyde: 

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. 

f) Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier. 

g) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg 

i og inntil verneområdet. 

h) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig. 

 

§ 5 skal lyde: 

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

 

§ 6 skal lyde: 

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. 

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering og fornyelse av 

eksisterende energi- og kraftanlegg, samt ved akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg i traséen vist på vernekartet. 

 

§ 7 skal lyde: 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

d) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.. 

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav e og § 7 bokstav c og d. 

 

 

II 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



Vedlegg 21.  

Forskrift om endring av forskrift om vern av Halasbukjølen naturreservat, Åmot kommune, 

Hedmark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon … med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av 

naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 77. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

      I  

 

I forskrift 1. desember 2017 nr. 1884 om vern av Halasbukjølen naturreservat, Åmot kommune, 

Hedmark, gjøres følgende endringer:  

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

Forskrift om vern av Halasbukjølen naturreservat, Åmot kommune, Innlandet  

 

§ 2 skal lyde:  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Åmot kommune: 35/52, 35/53, 86/4.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 10630 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ........ De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Åmot kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 4 skal lyde:  

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 i samsvar med gjeldende lovverk. 

f) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn under storviltjakt. Jakttårnene skal fjernes hvert år 

etter avsluttet jakt. 

g) Vedlikehold av de to veiene vist på vernekartet, samt rydding inntil 8 meter fra veienes 

midtlinje. 

h) Merking, rydding og vedlikehold av sti og traktorveg vist på vernekartet, i henhold til tilstand 

på vernetidspunktet. 

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

 

§ 5 skal lyde:  

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 på eksisterende veier, traktorveg og sti vist på vernekartet, er bruk av sykkel og hest 

og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6 andre ledd nytt punkt d) skal lyde:  

d) Motorisert ferdsel på bilveger vist på vernekartet. 

 

§ 6 andre ledd nytt punkt e) skal lyde:  

e) Nødvendig motorisert ferdsel på traktorvegen som er vist på vernekartet i forbindelse med 

drift av bakenforliggende skog.  

 



§ 7 skal lyde:  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

d) Preparering av kombinert ski-/hundeløype som inntegnet på vernekartet med bruk av 

snøscooter. 

e) Skjøtsel av et mindre område som er preget av tidligere hogst. 

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

g) Nødvendig motorisert ferdsel for frakt av materialer til vedlikehold på bygninger ved Sæterlia 

utenfor naturreservatet.  

h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e, g og h samt § 7 

bokstav b, d og e.  

 

 

      II 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



Vedlegg 22.  

Forskrift om vern av Labbdalen naturreservat, Stange kommune, Innlandet 

 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av en skogkledd bekkekløft. 

Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter 

knyttet til bekkekløfter og løvskog med høy fuktighet. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stange kommune: 176/1, 176/3, 195/6. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 120 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

datert Klima- og miljødepartementet ...... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i 

marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Stange kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, 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., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 

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

masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, 

kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak 

er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

e. Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier. 

e. Vedlikehold av eksisterende bru og bilveger henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

f. Fjerning av vegetasjon som er i reell fare for å velte over bilveger, bygninger og tilgrensende 

eiendommer. 

g. Beiting.  

h. Utsetting av saltsteiner.  

i. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

j. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall av eksisterende energi- og kraftanlegg 

i og inntil verneområdet. 



k. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. Utenom eksisterende veger og stier er sykling, ridning og bruk av hest 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 for 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.  

d. Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant 

sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

e. Motorisert ferdsel på eksisterende bilveger. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

c. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

d. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

e. Oppsetting av permanente jakttårn for storviltjakt. 

f. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning. 

h. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e, h og § 7 bokstav a, 

b, 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 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 23.  

Forskrift om vern av Middagsberget naturreservat, Stange kommune, Innlandet 

 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel granskog. 

Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter 

knyttet til gamle grantrær og 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.: Stange kommune: 405/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 210 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

datert Klima- og miljødepartementet ...... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i 

marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Stange kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, 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., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 

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

masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, 

kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak 

er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier. 

e. Beiting.  

f. Utsetting av saltsteiner.  

g. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

h. Bålbrenning 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. Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  



b. Utenom eksisterende stier er sykling, ridning og bruk av hest 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

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

terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

c. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

d. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

e. Oppsetting av permanente jakttårn for storviltjakt. 

f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav f og § 7 bokstav a, b, d 

og e.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 24.  

Forskrift om vern av Klingerhaugen naturreservat, Stange kommune, Innlandet 

 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel boreal løvskog med rik flora. 

Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter 

knyttet til gamle løvtrær og 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.: Stange kommune: 406/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 100 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

datert Klima- og miljødepartementet ....... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i 

marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Stange kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, 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., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 

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

masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, 

kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak 

er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende sti. 

e. Beiting.  

f. Utsetting av saltsteiner.  

g. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

h. Bålbrenning 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. Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  



b. Utenom eksisterende stier er sykling, ridning og bruk av hest 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

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

terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

c. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

d. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

e. Oppsetting av permanente jakttårn for storviltjakt. 

f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav f og § 7 bokstav a, b, d 

og e.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 25.  

Forskrift om vern av Romsæterberget naturreservat, Stange kommune, Innlandet 

 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel barskog. 

Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter 

knyttet til gamle gran- og furutrær og 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.: Stange kommune: 406/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 360 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart 

datert Klima- og miljødepartementet ...... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i 

marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Stange kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, 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., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 

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

masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, 

kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak 

er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier. 

e. Vedlikehold av Romsætervegen inntil 5 meter fra veiens midtlinje, i henhold til standard på 

vernetidspunktet.  

f. Beiting.  

g. Utsetting av saltsteiner.  

h. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

i. Bålbrenning 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. Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.  

b. Utenom eksisterende veg og stier er sykling, ridning og bruk av hest 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 for 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. 

d. Motorisert ferdsel på Romsætervegen. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

c. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

d. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

e. Oppsetting av permanente jakttårn for storviltjakt. 

f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav a, b, d 

og e.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves kgl.res. 16 februar 1923 om fredning 

av en skogteig i Stange allmenning, Hedmark fylke. 

  



Vedlegg 26.  

Forskrift om vern av Skåbudalen naturreservat, Nord-Fron kommune, Innlandet  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …… med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av ei bekkekløft med 

intakt vannhusholdning og for øvrig med forekomster av rødlistede naturtyper og forholdsvis store 

verdier knyttet til gammelskog. Videre er formålet å verne et område som har særlig betydning for 

biologisk mangfold ved at det er et leveområde for sjeldne, sårbare og truete arter, særlig arter knyttet 

til ragglavsamfunn. Området har i tillegg spesielle kulturbetingede elementer og kulturpregede 

vegetasjonssamfunn.  

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nord-Fron kommune: 212/1, 212/2, 212/3, 212/6, 

213/1, 213/3, 214/1, 214/3, 214/4, 214/7, 214/22, 214/23, 230/9, 390/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1438 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nord-Fron kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e. Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før jaktstart 

til tre uker etter avsluttet jakt. 

e. Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 

f. Beiting. 



g. Vedlikehold av bilveg, traktorveger, telefonledning og andre eksisterende anlegg og 

innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet. Vegene og telefonledningen som kan 

vedlikeholdes, er avmerket på vernekartet. 

h. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg 

i og inntil verneområdet. 

i. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Utenom på stier og på eksisterende veger avmerket på vernekartet, herunder Gamle 

Skåbudalsveg, er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

verneområdet før kjøring.  

b. Nødvendig uttransport av felt elg, 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 motorferdsel i forbindelse med landbruksdrift og uttransport av felt elg, hjort og 

bjørn på vegene avmerket på vernekartet. 

e. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Utsetting av saltstein.  

e. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

f. Skjøtsel av randsoner mot kulturbeiter. 

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

h. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger, herunder 

Gamle Skåbudalsveg. 

i. Gjenoppbygging av bru over Skåbyggja ved Gamle Skåbudalsveg. 

j. Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke 

blir skadelidende. 

k. Rydding av vegetasjon i Vinstra som sikkerhetstiltak mot flom. 

l. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

m. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning. 

n. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav b, c, 

d, e, f, g, h, i, j og k.  



 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, 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 27.  

Forskrift om vern av Svenstad naturreservat, Ringebu kommune, Innlandet  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …… med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av en del av en stor, 

variert og velutviklet bekkekløft med en meget spesiell og sjelden utforming av edellauvskog i form 

av en gråor-almeskog i tillegg til andre rike skog- og naturtyper, herunder rasmarkvegetasjon. Skogen 

har naturskogtilstand med en god del dødved av bl.a. alm og andre lauvtrær.   

Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for mange 

sjeldne, sårbare og truete arter, særlig karplanter, lav og moser.  

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Ringebu kommune: 11/1, 12/1, 13/1, 14/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 151 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringebu kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e. Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før jaktstart 

til tre uker etter avsluttet jakt. 

e. Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 

f. Beiting. 

g. Vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger, herunder hesteveger, i henhold til tilstand 

på vernetidspunktet. Eksisterende hesteveger er 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. Utenom på stier og på eksisterende hesteveger 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 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. Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn med 

beitedyr. 

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Utsetting av saltstein.  

e. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

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

g. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

h. Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke 

blir skadelidende. 

i. Skjøtsel av randsoner mot kulturbeiter og dyrket mark. 

j. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav b, c, 

d, e, f, g, h og i.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 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 4. september 1981 nr. 4756 

om vern av Svenstad naturreservat, Ringebu kommune, Oppland med tilhørende vernekart.  

  



Vedlegg 28.  

Forskrift om vern av Skolldalen naturreservat, Øyer kommune, Innlandet  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …… med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av en velutviklet 

naturskog bestående av gammel fjellgranskog med innslag av rike skogtyper som høgstaudegranskog, 

og som stedvis har mye død ved i alle nedbrytningsstadier. Området har stor betydning for biologisk 

mangfold ved at det er en relativt høy andel rødlistearter innenfor området. 

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Øyer kommune: 155/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2095 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Øyer kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e. Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før jaktstart 

til tre uker etter avsluttet jakt. 

e. Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 

f. Beiting. 

g. Vedlikehold av traktorveg og andre eksisterende anlegg og innretninger, herunder brønn, i 

henhold til tilstand på vernetidspunktet. Traktorvegen som kan vedlikeholdes, er 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. Utenom på stier og på eksisterende traktorveg 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 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, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på traktorveg avmerket på 

vernekartet. 

c. Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort, bjørn, ulv og villrein og for uttransport av og 

tilsyn med beitedyr. 

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Utsetting av saltstein.  

e. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

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

g. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

h. Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke 

blir skadelidende. 

i. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 

bokstav b. 

j. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav b, c, 

d, e, f, g og h.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det 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 Dokkajuvet naturreservat, Nordre Land kommune, Innlandet  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …… med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av ei stor, variert og 

velutviklet bekkekløft med rike skogtyper som lågurtskog og høgstaudegranskog. Området har stor 

betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for svært mange sjeldne, sårbare og truete 

arter, særlig lav, sopp og moser. I tillegg er området viktig for klippehekkende rovfugl, og elva har en 

svært viktig gyteplass for storørretstammen i Randsfjorden. 

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nordre Land kommune: 41/1, 41/3, 41/36, 41/39, 

41/40, 42/1, 44/3, 44/6, 45/1, 45/4, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/14, 45/15, 45/18, 51/2, 52/1, 52/2, 52/31, 

53/1, 53/2, 53/3, 53/20, 53/27, 53/32, 53/34, 53/39, 54/1, 54/2, 102/1, 102/2, 107/1, 107/7, 107/41, 

113/1, 113/2, 113/7, 113/8, 113/12, 113/13, 113/14, 113/17, 116/1, 121/2, 121/3, 126/7.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2747 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nordre Land kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, 

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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e. Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før jaktstart 

til tre uker etter avsluttet jakt. 

e. Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 

f. Beiting. 



g. Vedlikehold av bilveger, traktorveger, herunder Gamle Vest-Torpavegen, og andre 

eksisterende bygninger, anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

Vegene som kan vedlikeholdes, er avmerket på vernekartet. 

h. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg 

i og inntil verneområdet. 

i. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linjetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Utenom på stier og på eksisterende veger avmerket på vernekartet, er bruk av sykkel og hest 

og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig motorferdsel 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. Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn med 

beitedyr. 

d. Nødvendig motorferdsel på bilveger avmerket på vernekartet. 

e. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksdrift og uttransport av felt elg, hjort og 

bjørn på traktorvegene avmerket på vernekartet. 

f. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner, herunder Gamle Vest-Torpavegen. 

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

d. Utsetting av saltstein.  

e. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

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

g. Hogst og rydding av vegetasjon rundt eksisterende bygninger.  

h. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

i. Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke 

blir skadelidende. 

j. Bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten. 

k. Nødvendig opprusting av eksisterende bilveger vist på vernekartet. 

l. Gjenoppbygging av bru over Dokkaelva ved Skolmen. 

m. Rydding av vegetasjon som utgjør en sikkerhetsrisiko langs tilgrensende fylkesveger. 

n. Nødvendige tiltak innenfor naturreservatet for vedlikehold av tilgrensende fylkesveger. 

o. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 



p. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning og kraftanlegg. 

q. Nødvendig anleggsarbeid og nye konstruksjoner i forbindelse med vedlikehold og 

oppgradering av vannkraftanlegg ved Kjøljuadammen. 

r. Rydding av vegetasjon i Dokka som sikkerhetstiltak mot flom. 

s. Fysiske tilretteleggingstiltak i Dokka for å bedre tilstanden for vannmiljøet og redusere 

skadevirkningene etter eksisterende kraftutbygging. 

t. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav b, c, 

d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, q, r og s.  

 

§ 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 30.  

Forskrift om vern av Skålåsen naturreservat, Østre Toten kommune, Innlandet  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …… med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av et forholdsvis lite 

påvirket skogareal som stedvis har gammel og grovvokst granskog med en god del død ved i alle 

nedbrytningsstadier. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det blant annet har 

gode forekomster av den truete arten huldrestry og andre sjeldne og sårbare arter. 

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

dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Østre Toten kommune: 308/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 653 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Østre Toten kommune, hos Fylkesmannen i Innlandet, 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e. Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før jaktstart 

til tre uker etter avsluttet jakt. 

e. Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 

f. Beiting. 

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

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

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

oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 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. Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn med 

beitedyr. 

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Utsetting av saltstein.  

e. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

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

g. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

h. Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke 

blir skadelidende. 

i. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 

bokstav b. 

j. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav b, c, 

d, e, f, g og h.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det 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 Rognhaugen naturreservat, Gran kommune, Innlandet og Hurdal 

kommune, Viken  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …… med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur i form av et forholdsvis urørt 

område med en stor andel grov og biologisk gammel skog med stedvis en del dødved i ulike 

nedbrytningsstadier som indikerer god dødvedkontinuitet. Videre er formålet å verne et område som 

har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er et viktig leveområde for sjeldne, sårbare og 

truede 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.: Gran kommune: 290/1. Hurdal kommune: 38/7. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1665 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet …... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes 

i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Gran og Hurdal kommuner, hos Fylkesmannen i 

Innlandet, hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, 

kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av 

tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e. Bålbrenning er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Beiting. 

b. Sanking av bær og matsopp. 

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

d. Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger. 

e. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

f. Forsiktig rydding av kvist og småbusker i skuddfeltet i forbindelse med storviltjakt. 

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

h. Vedlikehold av traktorveger og andre eksisterende anlegg og innretninger i henhold til 

tilstanden på vernetidspunktet. Eksisterende traktorveger er avmerket på vernekartet. 

i. Brenning av bål 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. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy. 

b. Utenom på stier og på 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 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, ulv og villsvin med lett beltekjøretøy som ikke 

setter varige spor i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende 

traktorveger avmerket på vernekartet. 

c. Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort, bjørn, ulv og villsvin og for uttransport av og 

tilsyn med beitedyr.  

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting. 

c. Utsetting av saltsteiner. 

d. Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke 

blir skadelidende. 

e. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

f. Opplag av båter. 

g. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

h. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, h og § 7 bokstav 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 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 32.  

Forskrift om vern av Kvernvasselva naturreservat, Nærøysund kommune, Trøndelag   

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

            Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel og lite påvirket skog og spesielt naturtypene boreal regnskog, sumpskog, 

edellauvskog og boreal lauvskog.  Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er 

leveområde for en rekke sjeldne og sårbare arter knyttet til denne naturtypen.  

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.: Nærøysund kommune: 41/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 216 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ……... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Nærøysund kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 

drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av 

kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst 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 vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og nedfall 

over stiene. 

i. Utsetting av saltsteiner. 

j. Bålbrenning med medbrakt ved i samsvar med gjeldene lovverk. 



k. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk. 

  

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan.  

 

§ 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 for 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 og drag eller lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som 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 annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b. 

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

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

f. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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

j. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 

naturtypeområder vist i forvaltningsplan. 

k. Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan 

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

forvaltningsmyndigheten. 

m. Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

n. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, h, i og § 7 bokstav c, 

e, f og m.  

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

i henhold til reindriftsloven.  

 



§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

           Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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 33. 

Forskrift om vern av Synnes naturreservat, Nærøysund kommune, Trøndelag   

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel og lite påvirket skog og spesielt naturtypene boreal regnskog, flommarksskog og 

myrer i lavlandet.  Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for 

en rekke sjeldne og sårbare arter knyttet til denne naturtypen.  

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.: Nærøysund kommune: 41/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 148 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ……... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Nærøysund kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 

drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av 

kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst 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 vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og nedfall 

over stiene. 

i. Utsetting av saltsteiner. 

j. Bålbrenning med medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 



k. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk. 

  

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan.  

 

§ 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 for 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 og drag eller lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som 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 annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b. 

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

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

f. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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

j. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 

naturtypeområder vist i forvaltningsplan. 

k. Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan 

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

forvaltningsmyndigheten. 

m. Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

n. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, h, i og § 7 bokstav c, 

e, f og m.  

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

i henhold til reindriftsloven.  

 



§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

           Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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 34.  

Forskrift om vern av Mjøsund naturreservat, Nærøysund kommune, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon ………. 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 med gammel og lite påvirket skog. Med sin 

variasjon i form av naturtyper, økosystemer, sårbare og sjeldne arter og naturlige økologiske prosesser, 

samt forekomst av rike skogtyper og stedvis store mengder død ved, har området særlig betydning for 

naturmangfold og særskilt naturvitenskapelig verdi.  

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.: Nærøysund kommune 139/1, 147/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 39333 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet …... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Nærøysund kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 

drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av 

kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst 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 vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og nedfall 

over stiene. 

i. Utsetting av saltsteiner. 



j. Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og furu skal ikke 

felles. 

k. Rydding av eksisterende drivingslei og kjørelei i reindriften, vist på kart i forvaltningsplan. 

l. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan.  

 

§ 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 for 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, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d. Motorisert ferdsel med båt på Sandvatnet.  

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 nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b. 

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d. Hogst av etablerte plantefelt. 

e. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

f. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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. 

l. Uttak av virke for ved til hytter i verneområdet. 

m. Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter i området etter fastlagt trasé. 

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

forvaltningsmyndigheten. 

o. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, i og § 7 bokstav c, d 

og f.  



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

i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 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 16. desember 2011 nr. 1293 om 

vern av Mjøsund naturreservat, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag og forskrift 15. desember 2017 nr. 

2092 om vern av Mjøsund naturreservat, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag med tilhørende vernekart. 

 

 

  



Vedlegg 35.  

Forskrift om vern av Erikfjelldalen naturreservat, Nærøysund, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon ………. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av elveslette i dynamisk utvikling, med flommarksskog, gamle elveløp og kroksjøer, meandere 

og erosjonskanter, samt høgstaudeskog, rik boreal lauvskog, ekstremrik myr og kalkkilder og 

gammelskog under naturlig dynamikk.  Området har særlig betydning som landform, samt for 

biologisk mangfold ved at det er leveområde for sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.  

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.: Nærøysund kommune: 136/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 15969 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Nærøysund kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 

drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av 

kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst 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 vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og nedfall 

over stiene. 

i. Utsetting av saltsteiner. 



j. Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og furu skal ikke 

felles. 

k. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk. 

l. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 

naturtypeområder vist i forvaltningsplan. 

m. Uttak av småvirke og oppføring av gjerde og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse 

med reindrift innenfor aksen Urdalstjønna «nord»– Mefjellet «sør» (høyde 475)– «Småheian 

sør» (høyde 340), vist i forvaltningsplan 

n. Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan.  

 

§ 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 for 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 og drag eller lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som 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 annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b. 

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

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

f. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

k. Restaurering av gamme i området 

l. Nødvendig motorferdsel for transport av materialer og utstyr til gamme i området. 



m. Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade  

n. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, h, i og § 7 bokstav c, 

e, f og m.  

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

i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

           Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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 36.  

Forskrift om vern av Rubben naturreservat, Namsskogan kommune, Trøndelag 

 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel og lite påvirket skog med høgstaudeskog og bekkedaler, med innslag av fuktskoger, 

influert av kalk, og gammel skog under naturlig dynamikk. Området har særlig betydning for biologisk 

mangfold ved at det er leveområde for sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.  

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.: Namsskogan kommune: 53/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4975 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Namsskogan kommune, hos Fylkesmannen i 

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 

drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av 

kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst 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 veg, eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

h. Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og nedfall 

over stiene.  

i. Rydding og vedlikehold av merket sti til Kløvengtjønna, vist på vernekartet 

j. Utsetting av saltsteiner. 



k. Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og furu skal ikke 

felles. 

l. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 

naturtypeområder vist i forvaltningsplan. 

m. Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan 

n. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan.  

 

§ 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 for 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 og drag eller lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som 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 annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b. 

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

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

f. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

k. Gjenoppføring av bygninger, vei og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann 

eller naturskade. 

l. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, h, j og § 7 bokstav c, 

e og f.  



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

i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 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 37.  

Forskrift om vern av Forrotjønna naturreservat, Namsskogan kommune, Trøndelag 

 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel og lite påvirket skog med rik sumpskog, høgstaudeskog, flommarkskog og gammel 

skog under naturlig dynamikk. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er 

leveområde for sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.  

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.: Namsskogan kommune: 49/1, 51/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2414 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Namsskogan kommune, hos Fylkesmannen i 

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 

drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av 

kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst 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 veg, eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

h. Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og nedfall 

over stiene.  

i. Utsetting av saltsteiner. 



j. Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og furu skal ikke 

felles. 

k. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 

naturtypeområder vist i forvaltningsplan. 

l. Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan 

m. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan.  

 

§ 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 for 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 og drag eller lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver.  

d. Nødvendig motorferdsel for grunneier til bakenforliggende skog i skogbruksnæring, med 

snøscooter på snødekt mark etter fast trasé.  

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 nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b. 

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

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

f. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

k. Gjenoppføring av bygninger, vei og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann 

eller naturskade. 



l. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, h, i og § 7 bokstav c, 

e og f.  

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

i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 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 38.  

Forskrift om vern av Memorgotuva naturreservat, Grong kommune, Trøndelag   

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel og lite påvirket skog med blant høgstaudeskog, lågurtskiog m/kalk og gammel skog 

under naturlig dynamikk.  Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er 

leveområde for truede og sårbare arter knyttet til disse naturtyper.  

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

videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Grong kommune: 28/2, 28/19, 28/45. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 311 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ……... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Grong kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 

drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av 

kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst 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 vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og nedfall 

over stiene. 

i. Utsetting av saltsteiner. 

j. Bålbrenning med medbrakt ved. 



k. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk. 

l. Vedlikehold av merket sti m/trimpost i området. 

  

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan.  

 

§ 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 for 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 og drag eller lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som 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 annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b. 

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

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

f. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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

j. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 

naturtypeområder vist i forvaltningsplan. 

k. Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan 

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

forvaltningsmyndigheten. 

m. Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

n. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, h, i og § 7 bokstav c, 

e, f og m.  

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

i henhold til reindriftsloven.  



§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

           Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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 39.  

Forskrift om vern av Sandtjønnhaugen naturreservat, Høylandet kommune, Trøndelag   

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel og lite påvirket skog med blant annet kalkskog og gammel skog under naturlig 

dynamikk og av naturtyper blant annet med kalkskog og høgstaudeskog. Området har særlig betydning 

for biologisk mangfold ved at det er leveområde for truede og sårbare arter knyttet til disse naturtyper.  

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

videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Høylandet kommune: 88/4. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 335 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ……... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Høylandet kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 

drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av 

kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst 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 vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og nedfall 

over stiene. 

i. Utsetting av saltsteiner. 

j. Bålbrenning med medbrakt ved. 



k. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk. 

  

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan.  

 

§ 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 for 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 og drag eller lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som 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 annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b. 

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

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

f. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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

j. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 

naturtypeområder vist i forvaltningsplan. 

k. Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan 

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

forvaltningsmyndigheten. 

m. Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

n. Nødvending motorferdsel for transport av ved, materiell og utstyr med snøscooter til hytter 

bakenfor området 

o. Nødvendig motorferdsel på snødekt mark for drift av bakenforliggende skog. 

p. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, h, i og § 7 bokstav c, 

e, f og m.  



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

i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

           Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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 40.  

Forskrift om vern av Bergsåsen naturreservat, Snåsa kommune, Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon ……… med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av variert gammel og lite påvirket skog på kalkgrunn. Videre er formålet å bevare sårbar natur 

som grankalkskoger og furukalkskoger, med sjeldne og sårbare arter og rikt artsmangfold knyttet til 

disse naturtyper, og dermed også særlig betydning for biologisk mangfold.  

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Snåsa kommune: 14/1, 15/1, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 

19/6, 20/1, 20/2, 20/3, 20/5.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2837 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes 

i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Snåsa kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 

drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av 

kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e. Bålbrenning og grilling 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. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt. 

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

f. Vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

g. Vedlikehold av vannledning fra Heimsjøen.  

h. Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og nedfall 

over stien. 



i. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk.  

j. Bålbrenning med medbrakt ved i perioden 15. september – 15. april.  

k. Beiting i avgrensede områder, vist på kart i forvaltningsplan.  

l. Utsetting av saltstein.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Utenom stier vist på kart i forvaltningsplan, er sykling og 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 for 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 og drag eller lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver.  

d. Nødvendig motorferdsel for oppkjøring av skiløype, «Bygdaløypa», i eksisterende trasé.   

e. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten 

f. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b. 

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d.  

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

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

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

j. Enkel tilrettelegging for friluftsliv i samsvar med forvaltningsplan. 

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

reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i naturtypeområder, vist i 

forvaltningsplan. 

l. Hogst av etablerte plantefelt. 

m. Oppføring av gjerder i forbindelse med beiting.  

n. Tilretteleggingstiltak i forbindelse med naturstien. 



o. Nødvendig motorferdsel for vedlikehold av vannanlegg. 

p. Oppgradering av vannanlegg. 

q. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning utenfor området. 

r. Nødvendig motorferdsel ved aktiviteter nevnt i § 4 bokstav f, l og § 7 bokstav c, e, l, m og n. 

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

i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 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 9.desember 1977 nr. 5 om 

Bergsåsen naturreservat og plantelivsfredningsområde, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag, med 

tilhørende vernekart.   

 

 

  



Vedlegg 41.  

Forskrift om vern av Blomliseteren naturreservat, Snåsa kommune, Trøndelag   

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel og lite påvirket skog med blant annet høgstaudeskog og gammel skog under naturlig 

dynamikk.  Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for truede 

og sårbare arter knyttet til disse naturtyper.  

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

videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Snåsa kommune: 20/2. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 1078 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ……... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Snåsa kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 

drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av 

kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst 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 vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og nedfall 

over stiene. 

i. Utsetting av saltsteiner. 

j. Bålbrenning med medbrakt ved. 



k. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk. 

l. Vedlikehold av setervoll vist på kart i forvaltningsplan, dvs. slått og uttak av gjengroing på 

setervollen.  

m. Vedlikehold av merkede stier i området, vist på kart i forvaltningsplan. 

  

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan.  

 

§ 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 for 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 og drag eller lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som 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 annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b. 

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

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

f. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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

j. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 

naturtypeområder vist i forvaltningsplan. 

k. Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan 

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

forvaltningsmyndigheten. 

m. Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

n. Enkel tilrettelegging langs ferdselsleier gjennom området, jf. forvaltningsplan 

o. Nødvendig motorferdsel for transport av materialer og utstyr til hytte/seter i området.  



p. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, h, i og § 7 bokstav c, 

e, f og m.  

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

i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

           Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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 42.  

Forskrift om vern av Lystjønna naturreservat, Steinkjer kommune, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …………. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel og lite påvirket skog med kalkskog, slåttemark, og gammel skog under naturlig 

dynamikk. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for sjeldne 

og sårbare arter knyttet til disse naturtypene.  

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.: Steinkjer kommune: 372/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1114 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ……. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Steinkjer kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 

drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av 

kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst 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 veg, eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

h. Rydding av eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og nedfall 

over stiene.  

i. Utsetting av saltsteiner. 



j. Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet, i samsvar med gjeldende 

lovverk. Tørr gran og tørr furu (gadd) skal ikke felles. 

k. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 

naturtypeområder vist i forvaltningsplan. 

l. Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan 

m. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier vist i forvaltningsplan.  

 

§ 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 for 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 og drag eller lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som 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 annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b. 

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

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

f. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

k. Gjenoppføring av bygninger, vei og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann 

eller naturskade. 

l. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, h, i og § 7 bokstav c, 

e, f og k.  



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

i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

           Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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 43.  

Forskrift om vern av Kvamsfjellet naturreservat, Steinkjer kommune, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …. 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 og slåttemarker. 

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

området særlig betydning for biologisk mangfold, særlig knyttet til truet, sjelden og sårbar natur i form 

av rike skogtyper, kalkskog og kalkkilder, eldre granskog, kulturbasert slåttemark, slåttemyrer og 

engskog i området. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt 

videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Steinkjer kommune: 372/1, 360/1, 250/1, 271/2, 

399/2. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 38380 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet …... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Steinkjer kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp 

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

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

d. Beiting.  

e. 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 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 som rikuler på andre trær enn bjørk. 

l. Reindriftens nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel for bruk på stedet og for 

vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Virke skal ikke tas fra 

kjerneområder og bjørk skal ikke tas fra slåttemyrkant, vist i forvaltningsplan. 

m. Vedlikehold (rydding) av eksisterende flyttleier og kjøretraseer i reindriften, vist på kart i 

forvaltningsplan. 

n. Slått av slåttemarker i samsvar med forvaltningsplan. 

o. Utsetting av enkle trimposter. 

p. Enkel merking av gamle høybuer, setre og slåttemarker. 

q. Rydding av vegetasjon i eksisterende gjerdetraseer. 

r. Merking av seterveger vist i forvaltningsplan, i henhold til standard angitt i forvaltningsplan. 

s. Rydding av eksisterende skiløyper, dvs. fjerning av oppvekst og kvister og nedfall over løypa. 

t. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. 

u. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av line-

tverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Utenom eksisterende stier 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 forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt 

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

Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 

oppdragsgiver. 

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

e. Oppkjøring av eksisterende skiløyper vist på kart i forvaltningsplan, med lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget. 

f. Bruk av lett terrenggående slåtteutstyr som ikke setter varige spor i terrenget ved 

gjennomføring av slått, i samsvar med forvaltningsplan. 

g. Bruk av lett terrenggående kjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, for transport av 

utstyr og avling i forbindelse med gjennomføring av slått, i samsvar med forvaltningsplan. 

h. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 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 nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav 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 andre ledd bokstav d. 

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

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

h. Landing og start med helikopter i forbindelse med reindrift. 

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

k. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

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

m. Gjenoppbygging av høyløer i opprinnelig utforming og størrelse på opprinnelig sted, eventuelt 

av trevirke fra stedet, i samsvar med forvaltningsplan. 

n. Etablering av nye skiløyper. 

o. Enkle tilretteleggingstiltak for friluftsliv langs seterveger, jf. forvaltningsplan. 

p. Nødvendig oppgradering av skihytte og tilrettelegging knyttet til skihytteområde sør for 

Sotbergheia, vist på kart i forvaltningsplan.  

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

området. 

r. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

s. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning. 

t. Etablering av seter, i samsvar med øvrig lovverk, forutsatt at tiltaket ikke er i konflikt med 

verneverdiene. 

u. Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 4 bokstav g, j og § 7 bokstav d, f, k, l, 

m og o. 

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

henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

            Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

           Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

           Det 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 11. desember 2015 nr. 1500 om 

vern av Kvamsfjellet naturreservat, Steinkjer kommune, Trøndelag med tilhørende vernekart. 

 



Vedlegg 44.  

Forskrift om vern av Sørdalshalla naturreservat, Steinkjer kommune, Trøndelag   

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel og lite påvirket skog og en mosaikk av naturtyper bl.a med kalkskog og 

høgstaudeskog. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for 

truede og sårbare arter knyttet til disse naturtyper.  

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

videreutvikle dem. 

              Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Steinkjer kommune 269/1, 269/3, 269/4, 270/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 214 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ……... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Steinkjer kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 

drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av 

kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

b. Jakt og fangst 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 vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av kvist og nedfall 

over stiene. 

i. Utsetting av saltsteiner. 

j. Bålbrenning med medbrakt ved. 



k. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan.  

 

§ 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 for 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 og drag eller lett beltekjøretøy 

som ikke setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som 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 annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b. 

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

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

f. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.  

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

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

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

j. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i 

naturtypeområder vist i forvaltningsplan. 

k. Nødvendig rydding og annet vedlikehold av eksisterende flyttlei og kjøretrase i reindriften, 

vist på kart i forvaltningsplan 

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

forvaltningsmyndigheten. 

m. Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

n. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, h, i og § 7 bokstav c, 

e, f og m.  

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

i henhold til reindriftsloven.  

 



§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

              Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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 45.  

Forskrift om vern av Djupdalen naturreservat, Verdal kommune, Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …..med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av eldre og lite påvirket gammel skog under naturlig dynamikk, med naturtypene høgstaudeskog, 

flomskogsmark og elvekløft/bekkekløft, gammel skog under naturlig dynamikk og sjeldne og sårbare 

arter knyttet til disse naturtyper. 

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

videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Verdal kommune: 200/1, 201/2 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5583 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet …..   De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Verdal kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 

drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av 

kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, 

kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av 

tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til 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 vist på kart i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og nedfall 

over stien i stiens naturlige bredde.  

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

felles. 



j. Utsetting av saltsteiner. 

k. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk.  

l. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foretas i kjerneområder 

vist i forvaltningsplan. 

m. Rydding av etablert flyttelei vist på kart i forvaltningsplan. 

n. Vedlikehold av merket sti. 

o. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg 

i eller inntil verneområdet. 

p. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Sykling er kun tillatt på eksisterende stier vist på kart i forvaltningsplan. 

 

 § 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver.  

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

e. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b.  

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

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

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

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

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

i. Etablering av nye flytteleier i området 

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

forvaltningsmyndigheten. 



k. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

l. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning. 

m. Nødvendig motorferdsel ved aktiviteter nevnt i § 4 bokstav g, j og § 7 bokstav c, e og k.  

n. Nødvendig motorferdsel for transport av materiell og utstyr til hytte i området. 

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

i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

              Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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 45B.  

Forskrift om endring av forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-

Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne 

kommuner, Nord-Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …... med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 35 og § 77. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet.  

 

      I  

I forskrift 17. desember 2004 nr. 1691 om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-

Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, 

Nord-Trøndelag, gjøres følgende endringer:  

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

Forskrift om verneplan for Verdal-Snåsa-Lierne. Vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere 

nasjonalpark, Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, Trøndelag. 

 

§ 1 skal lyde:  

Samlet areal for nasjonalparken er på ca. 1937 km2 og berører følgende gnr./bnr. og 

eiendommer: 

Verdal kommune: 200/1. 

Steinkjer kommune: 156/3, 157/2, 159/4. 

Grong kommune: 26/1,15,17, 26/24,25. 

Snåsa kommune: 71/1,3, 71/1, 73/2,3, 73/1, 74/2, 80/1, 67/30, 79/1, 78/1, 77/1, 82/1, 72/1, 73/2. 

Lierne kommune: 47/1, 44/1, 36/1, 23/1, 24/1,3, 23/3, 24/2. 

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:80 000, datert 

Miljøverndepartementet desember 2004, med endringer vist på kart «Del av Blåfjella–

Skjækerfjella/Låarte–Skæhkere nasjonalpark» datert Klima- og miljødepartementet desember 2015, på 

kart «Del av Blåfjella–Skjækerfjella/Låarte–Skæhkere nasjonalpark» datert Klima- og 

miljødepartementet desember 2019, og på kart «Del av Blåfjella–Skjækerfjella/Låarte–Skæhkere 

nasjonalpark» datert Klima- og miljødepartementet ...... 

De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør 

koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart skal oppbevares i berørte kommuner, hos Fylkesmannen i 

Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og Miljødepartementet. 

 

      II 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

  



Vedlegg 46.  

Forskrift om vern av Kringåsen naturreservat, Stjørdal kommune, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …….. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av rike og varierte lauvskogtyper i lavlandet, sørboreal sone, med bjørk, rogn, osp hassel, alm og 

ask, rike skogtyper av gran, og gammel skog under naturlig dynamikk., Området har særlig betydning 

for biologisk mangfold ved at det er leveområde for mange arter knyttet til disse naturtypene. 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stjørdal kommune: 333/8, 334/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 2005 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet …... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Stjørdal kommune, hos Fylkesmannen i Trøndelag, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

brakker e.1., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, 

drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av 

kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Beiting. 

e. 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. Vedlikehold av trasé for uttransport av storvilt, vist på kart i forvaltningsplan.   

i. Rydding av eksisterende stier vist i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og nedfall over 

stien. 



j. Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og furu skal ikke 

felles. 

k. Utsetting av saltsteiner. 

l. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk.  

m. Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg. 

n. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Sykling er forbudt utenfor eksisterende veier og stier vist på kart i forvaltningsplan.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

verneområdet i forkant av kjøringen. 

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

setter varige spor i terrenget. 

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

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver.  

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

e. Nødvendig motorferdsel inn til eksiterende vanningsanlegg forbindelse med vedlikehold av 

anlegget.  

f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b.  

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

d. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d. 

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

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

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

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

i. Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av 

lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. Uttak 

skal ikke foretas i kjerneområder vist i kart forvaltningsplan. 

j. Rydding av eksisterende flyttelei eller kjørelei i reindrift, avmerket kart i forvaltningsplan 



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

forvaltningsmyndigheten. 

l. Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite. 

m. Tiltak mot ras og skred langs E 14. 

n. Rydding av vegetasjon som utgjør en sikkerhetsrisiko langs E 14. 

o. Nødvendige tiltak innenfor naturreservatet for vedlikehold på E 14.  

p. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g, j, k og § 7 bokstav c, 

e, j, l, m, n og o. 

q. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 

kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.  

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

i henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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 14. desember 2018 nr. 1958 

om vern av Kringåsen naturreservat, Stjørdal kommune, Trøndelag med tilhørende vernekart.  

 

 

  



Vedlegg 47.  

Forskrift om vern av Kongrosletta naturreservat, Stjørdal kommune, Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon …………. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av gammel, stedvis rik granskog med høgstaudegranskog og kalkgranskog. Området har også 

mye rikmyr og forekomster av slåttemyr.   

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.: Stjørdal kommune: 209/1, 8, 9, 209/4, 209/5, 

210/1-2, 211/2, 211/4, 211/11, 211/14, 211/15, 211/16.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 11221 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet ………... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Stjørdal kommune, hos Fylkesmannen i 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d. Beiting.  

e. Vedlikehold av eksisterende bygninger 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 bålbrenning på stedet. Tørr gran og furu 

skal ikke felles.  

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

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

j. Utsetting av saltstein.  



k. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rilkuler på bjørk. 

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

gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rilkuler på andre trær enn 

bjørk. 

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

reingjerder og annet reindriftsutstyr. Uttak skal ikke foregå naturtypeområder vist i 

forvaltningsplan.  

m. Rydding av eksisterende flyttleier eller kjøreleier i reindrift, vist på kart i forvaltningsplan. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. Utenom eksisterende stier 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 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 for 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 for avtalen med oppdragsgiver.  

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

b. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d.  

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

e. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 

bokstav b.  

f. Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytter med 

beltekjøretøy på vinterføre langs kartfestede traseer på vernekartet.  

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

h. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

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

j. Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade  

k. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e, j og § 7 bokstav c, d, 

g, h og j. 

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

henhold til reindriftsloven.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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



 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det 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 48.  

Forskrift om vern av Storvika naturreservat, Selbu kommune, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon ……………. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av ei li med varmekjær gammel gran-, furu- og lauvskog. Området har store forekomster av 

lågurtskog, også kalk-lågurtskog, med en variert og rik karplanteflora, herunder edellauvskog med alm 

og hassel.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Selbu kommune: 2/1, 2/3, 2/5.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 808 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet …………... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Selbu kommune, hos Fylkesmannen 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d. Beiting.  

e. 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 bålbrenning på stedet. Tørr gran og furu 

skal ikke felles.  

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

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

j. Utsetting av saltstein.  



k. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg 

i og inntil verneområdet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. Utenom eksisterende veger og stier 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 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 for 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. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

b. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d.  

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

e. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 

bokstav b.  

f. Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytter. 

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

h. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

i. Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade.  

j. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e, j og § 7 bokstav c, d, 

g, h og i.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 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 20. desember 2019 nr. 1976 

om vern av Storvika naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag med tilhørende vernekart. 

 

  



Vedlegg 49.  

Forskrift om vern av Nideng naturreservat, Trondheim kommune, Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon ……………. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av et velutviklet og dypt nedskåret ravinesystem med naturtypene høgstaudegranskog, 

gransumpskog, kystgranskog og flomskogsmark. Området har en rik lavflora. 

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Trondheim kommune: 540/2, 541/1, 541/3, 542/1, 

542/48.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 267 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ………... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Trondheim kommune, hos Fylkesmannen i 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d. Beiting.  

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

på vernetidspunktet, herunder driftsveier for kraftledning.  

f. Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.  

g. Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bålbrenning på stedet. Tørr gran og furu 

skal ikke felles.  

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

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

j. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg 

i eller inntil verneområdet. 



k. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. Utenom eksisterende stier 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 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 for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring.  

b. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til 

forvaltningsmyndigheten. 

c. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 

kraftanlegg på driftsveier i ryddebeltet for kraftledning nord i området. 

d. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 

terrenget.  

e. Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

b. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d.  

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

e. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 

bokstav b.  

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

g. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

h. Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting.   

i. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

j. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning. 

k. Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade.  

l. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e og § 7 bokstav c, d, f, 

g, h og k.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, 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 50.  

Forskrift om vern av Svarttjønnåsen-Gullaugtjønnberga naturreservat, Melhus og Midtre 

Gauldal kommuner, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon ……….. 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 representerer en bestemt type natur i 

form av eldre og lite påvirket skog av gran og furu. Videre er formålet å verne et område som har 

særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for flere billearter tilknyttet 

gammelskog og har forekomster av artsrike skogtyper som høgstaudeskog, lågurtskog og 

kalkgranskog. 

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Melhus kommune: 220/1, 225/6. Midtre Gauldal 

kommune: 1/1, 1/36, 2/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 8373 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet ….. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes 

i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

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

Fylkesmannen i 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 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 bålbrenning på stedet. Tørr gran og furu 

skal ikke felles.  

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



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

j. Utsetting av saltstein.  

k. Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. 

l. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene i verneformålet nevneverdig. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. Utenom eksisterende veger og stier 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 forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

verneområdet i forkant av kjøring.  

b. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterende 

energi- og kraftanlegg. 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. Bruk av lett terrengkjøretøy i jordbruksnæring på eksisterende kjøretraseer i henhold til 

vernekart. 

e. Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

b. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d.  

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

d. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, og nødvendig motorferdsel for å utføre 

slike tiltak.  

e. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 

bokstav b.  

f. Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytter. 

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

h. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.  

i. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

j. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold, oppgradering og fornyelse av 

kraftledninger. 

k. Motorisert uttransport av tømmer på snødekt mark fra skog øst for naturreservatet. 

l. Bruk av naturreservatet til aktiviteter i forbindelse med miljøtilpasset reiselivsvirksomhet. 

m. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e, j og § 7 bokstav c, g 

og h.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 



§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det 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 14. desember 2018 nr. 1964 

om vern av Svarttjønnåsen naturreservat, Melhus og Midtre Gauldal kommuner, Trøndelag. 

 

 

 

  



Vedlegg 51.  

Forskrift om vern av Resdalen naturreservat, Orkland kommune, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon ……………. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 

form av en elvedal med gammel gråor-heggeskog, gammel lauvskog med selje, osp, rogn, alm og 

bjørk og gammel barskog med både gran og furu, til dels med rike utforminger som storbregne- 

høgstaude- og lågurtutforminger. Området inneholder truet, sjelden og sårbar natur i form av en rik 

lav-, mose- og sopp/kjukeflora.    

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Orkland kommune: 513/1, 513/2, 516/2, 525/3, 

527/1, 527/3, 527/5.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 732 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet …………... De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Orkland kommune, hos Fylkesmannen 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d. Beiting.  

e. 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 bålbrenning på stedet. Tørr gran og furu 

skal ikke felles.  

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

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



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

b. Utenom eksisterende veger og stier 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 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 for 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. Motorferdsel på traktorvei avmerket på vernekartet til landbruksformål. 

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:  

a. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

b. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d.  

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

e. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 

bokstav b.  

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

g. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

h. Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade, herunder gjenoppbygging av gangbru over Ela.  

i. Sikringsarbeider langs vassdrag av hensyn til dyrkamark og anadrom laksefisk. 

j. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e, j og § 7 bokstav c, d, 

g, h og i.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 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 Rennsjølia naturreservat, Heim kommune, Trøndelag 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon ……………. 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 inneholder bestemte typer natur i form 

av gammel og til dels rik furuskog som lågurtfuruskog og kystfuruskog, og gammel boreal lauvskog 

som gamle ospeholt og gammel bjørkeskog. Området inneholder truet, sjelden og sårbar natur i form 

av rødlistearter av særlig lav og sopp/kjuker. Området har rike forekomster av lungeneversamfunn på 

boreale lauvtrær.   

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensning 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Heim kommune: 44/2.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3897 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet …………... De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Heim kommune, hos Fylkesmannen 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 annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk 

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

uttømmende.  

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

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

a. Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d. Beiting.  

e. 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 bålbrenning på stedet. Tørr gran og furu 

skal ikke felles.  

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

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

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

b. Utenom eksisterende veger og stier 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 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 for 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. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet nevnt i § 6 første ledd. 

b. Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d.  

c. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

e. Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd 

bokstav b.  

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

g. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

h. Gjenoppføring av bygning og andre anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade.  

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

forvaltningsmyndigheten. 

j. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e, j og § 7 bokstav c, d, 

g og h.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

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

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

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det 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.  

 

 

 


