
Vedlegg 1.    

Forskrift om vern av Brøskjahagan naturreservat, Surnadal kommune, Møre og Romsdal  

   

Fastsett ved kongeleg resolusjon 17. desember 2021 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremja av Klima- og 

miljødepartementet.    

   

§ 1 Føremål    

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit skogsområde som inneheld trua og sjeldan natur 

i form av variert og rik edellauvskog. Vidare er føremålet å ta vare på eit område som er særleg 

viktig for biologisk mangfald ved at skogen er velutvikla og er leveområde for fleire kravfulle artar.  

Det er eit mål å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei.  

   

§ 2 Geografisk avgrensing    

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Surnadal kommune: 119/3.  

Naturreservatet dekker eit totalareal på 473 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.    

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Surnadal kommune, hos Statsforvaltaren i Møre 

og Romsdal, 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 setjast 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 konsentrert 

ureining, etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller 

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

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.    

e. Bålbrenning er forbode. 

  

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane    

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for    

a. sanking av bær og matsopp    

b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk   

c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk   

d. beiting   

e. utplassering av saltstein    

f. vedlikehald av eksisterande jakttårn   

g. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt   

h. fjerning av mindre mengder kvist i siktgater i samband med storviltjakt   

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

j. vedlikehald av stiar vist på vernekartet 

k. vedlikehald av landfeste for båtar og kilenøter. 

 

   



§ 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 til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.    

b. Utanom eksisterande stiar er sykling, riding og bruk av hest 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 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 gjevast 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    

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til    

a. istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne    

b. tiltak i samband med forvaltning av vilt   

c. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnt i § 6 andre ledd bokstav b   

d. ringbarking, hogst eller uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag  

e. merking og rydding av nye stiar  

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

g. oppsetting og vedlikehald av gjerde  

h. gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade  

i. bruk av naturreservatet til miljøtilpassa reiselivsverksemd i samsvar med plan godkjent av 

forvaltningsstyresmakta  

j. øvingskøyring for føremål nemnt i § 6 første ledd  

k. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav c, e og § 7 bokstav a, b, d, g og h. 

  

§ 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 Forvaltningsplan    

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 2.    

Forskrift om vern av Skåraura naturreservat, Vanylven kommune, Møre og Romsdal  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 17. desember 2021 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremja av Klima- og 

miljødepartementet.    

   

§ 1 Føremål    

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit skogsområde som inneheld trua og sjeldan natur 

i form av ein stor og intakt lokalitet med rikt hasselkratt. Vidare er føremålet å ta vare på eit 

område som er særleg viktig for biologisk mangfald ved at skogen er velutvikla og har fleire 

kravfulle artar.  

Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei.  

   

§ 2 Geografisk avgrensing    

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Vanylven kommune: 77/1, 77/2, 78/1 og 

78/2.   

Naturreservatet dekker eit totalareal på 499 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.    

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Vanylven kommune, hos Statsforvaltaren i Møre 

og Romsdal, 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 setjast 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 konsentrert 

ureining, etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller 

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

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.    

e. Bålbrenning er forbode.  

  

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane    

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for    

a. sanking av bær og matsopp    

b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk   

c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk   

d. beiting   

e. utplassering av saltstein    

f. vedlikehald av eksisterande jakttårn   

g. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt   

h. fjerning av mindre mengder kvist i siktgater i samband med storviltjakt   

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

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet.  



 

  

§ 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 til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy    

b. Utanom eksisterande stiar er sykling, riding og bruk av hest 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 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 gjevast 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 

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 forvaltningsstyresmakta. 

   

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar    

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til    

a. istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne    

b. tiltak i samband med forvaltning av vilt   

c. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnt i § 6 andre ledd bokstav b   

d. ringbarking, hogst eller uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag  

e. merking og rydding av nye stiar  

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

g. oppsetting og vedlikehald av gjerde  

h. gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade  

i. bruk av naturreservatet til miljøtilpassa reiselivsverksemd i samsvar med plan godkjent av 

forvaltningsstyresmakta  

j. øvingskøyring for føremål nemnt i § 6 første ledd  

k. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav c, e og § 7 bokstav a, b, d, g og h.  

  

§ 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 Forvaltningsplan    

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 3. 

Forskrift om vern av Berdalen naturreservat, Lærdal kommune, Vestland   

  

Fastsett ved kongeleg resolusjon 17. desember 2021 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremja av Klima- og 

miljødepartementet.   

  

§ 1 Føremål   

Føremålet med forskrifta er å ta vare på sjeldan natur i form av eit stort og i hovudsak urørt 

skogområde. Vidare er føremålet å ta vare på eit område som er særleg viktig for biologisk 

mangfald ved at det har mange skogs- og vegetasjonstypar, mykje daud ved og har eit stort 

potensial som leveområde for sjeldne og krevjande artar.   

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

vidareutvikle dei.   

  

§ 2 Geografisk avgrensing   

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Lærdal kommune: 29/1.   

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 2794 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.   

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Lærdal kommune, hos Statsforvaltaren 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 setjast 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 konsentrert 

ureining, etterlating av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller 

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

d. Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.   

  

§ 4 Generelle unntak frå vernereglane   

Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for   

a. sanking av bær og matsopp   

b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk  

c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk  

d. beiting  

e. utplassering av saltstein   

f. oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt  

g. fjerning av mindre mengder kvist i siktgater i samband med storviltjakt  

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

i. merking og rydding av eksisterande stiar vist på vernekartet  

j. rydding av stiar for ferdsel og sanking av beitedyr, slik at dei kan haldast opne etter 

vindfall og liknande.  

 

 



§ 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. Bruk av sykkel, hest og kjerre, og riding er forbode utanom på stiar vist på vernekartet.    

  

§ 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 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 gjevast 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   

Forvaltningsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til   

a. istandsetjing, vedlikehald og naudsynt skjøtsel av steinmurar og andre kulturminne   

b. tiltak i samband med forvaltning av vilt og fisk   

c. bygging av nye klopper til erstatning for gamle  

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

e. merking og rydding av nye stiar og oppsetting av turpostar.   

f. tilretteleggingstiltak på eksisterande stiar  

g. ringbarking og felling av gran   

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

forvaltningsstyresmakta 

i. oppsetting og vedlikehold av gjerder  

j. naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnd i § 4 bokstav e og § 7 bokstav a, b, 

c,  f, g 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 Forvaltningsplan   

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 endring av forskrift om vern av Nedre Timenes naturreservat, Kristiansand 

kommune, Vest-Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

      I  

 

I forskrift 25. november 2016 nr. 1399 om vern av Nedre Timenes naturreservat, Kristiansand 

kommune, Vest-Agder, gjøres følgende endringer: 

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

 

Forskrift om vern av Nedre Timenes naturreservat, Kristiansand kommune, Agder 

 

§ 2 skal lyde:  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Kristiansand kommune: 62/4, 66/1, 66/2, 66/4, 

70/6, 70/7. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 2249 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Kristiansand kommune, hos Statsforvalteren i 

Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 6 andre ledd punkt e) skal lyde:   

e) Nødvendig motorferdsel på Nygårdsveien mellom Nedre Timenes og Nygård for jord- og 

skogbruksdrift, vedlikehold av veien, samt for vedlikehold av kommunal vann- og 

spillvannsledning med tilhørende anlegg som ligger i tilknytning til verneområdet. For 

sistnevnte formål gjelder unntaket også sidevei til Nygårdsveien som er avmerket i 

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) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  

d) Tilretteleggingstiltak for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det ikke er i strid 

med vernevedtakets formål  

e) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4  

f) Beiting i områder som ikke er merket som kulturmark på vernekartet 

g) Etablering av anlegg for Kystverket  

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

av kraftledninger  

i) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav d  

j) Hogst av etablerte plantefelt  

k) Merking og rydding av nye stier  

l) Oppsetting og vedlikehold av gjerder  

m) Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd  

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

bokstav b, c, j og l.  

 

II 

Denne forskriften trer i kraft straks.  



  



Vedlegg 5.  

Forskrift om vern av Korseikåsen naturreservat, Porsgrunn kommune, Vestfold og 

Telemark   

  

Fastsatt ved kongelig resolusjon  17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

  

§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i 

form av av svartor- sumpskog, rik blandingsskog i lavlandet, gammel fattig edellauvskog med stort 

innslag av edle lauvtrær hvor gammel, grov og hul eik er dominerende. Videre er formålet å bevare 

et område som inneholder sjeldne og trua arter.  

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

videreutvikle dem.  

  

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Porsgrunn kommune: 20/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 264 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Porsgrunn kommune, hos Statsforvalteren i 

Vestfold og Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

  

§ 3 Vernebestemmelser  

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

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

campingvogner, brakker o.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 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. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt  

d. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt  

e. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  

f. vedlikehold av eksisterende traktorvei og sti og andre anlegg og innretninger i henhold til 

standard på vernetidspunktet  

g. skånsom beiting  

h. utsetting av saltsteiner  

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. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom eksisterende traktorvei og sti.  

  

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for  

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring  

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

i terrenget  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy  

d. nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei for drift av bakenforliggende skogareal.  

  

§ 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  

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

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b  

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

e. oppsetting og vedlikehold av gjerder  

f. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd  

g. merking av eksisterende traktorvei og sti  

h. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav f og h og § 

7 bokstav a, b 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 28. april 1978 nr. 9 om 

vern for Korseikåsen naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark.   



Vedlegg 6.  

Forskrift om vern av Skitnebufjellet naturreservat, Notodden kommune, Vestfold og 

Telemark   

  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

  

§ 1 Formål  

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

form av kalk- og lågurtfuruskog i lavlandet. Videre er formålet å bevare et område som inneholder 

forekomster av sjeldne og trua arter av lav.  

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

videreutvikle dem.  

  

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Notodden kommune: 125/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 1128 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Notodden kommune, hos Statsforvalteren i 

Vestfold og Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

  

§ 3 Vernebestemmelser  

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

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

campingvogner, brakker o.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 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. vedlikehold og merking av eksisterende stier vist på vernekartet  

e. vedlikehold av traktorveier inntegnet på vernekartet, i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet  

f. beiting  

g. utsetting av saltsteiner  

h. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt  

i. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt  

j. 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 start og landing med 

luftfartøy.  

b. Sykling, ridning og bruk av hest utenom eksisterende stier er forbudt.  

  

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for  

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring  

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

i terrenget  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

  

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til  

a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  

b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt  

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

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b  

d. hogst av etablerte plantefelt  

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 e og g og § 7 

bokstav a, b, d 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 7.  

Forskrift om vern av Bjønnestille naturreservat, Notodden kommune, Vestfold og Telemark   

  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

  

§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold på grunn av forekomst av eldre, brannpåvirket lavlandsfuruskog og rik lågurtskog.  

Videre er formålet å bevare et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av 

forekomst av truete og sjeldne arter av insekter, sopp og lav. 

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

videreutvikle dem.  

  

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Notodden kommune: 135/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1417 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Notodden kommune, hos Statsforvalteren i 

Vestfold og Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

  

§ 3 Vernebestemmelser  

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

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

campingvogner, brakker o.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 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. vedlikehold og merking av eksisterende stier avmerket på vernekartet  

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  

j. vedlikehold av eksisterende traktorveier vist på vernekartet i henhold til tilstanden på 

vernetidspunktet  

k. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende telekabel.  

  



§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom på eksisterende stier og traktorveier.   

  

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for  

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring  

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

i terrenget  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

  

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til  

a. 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. hogst av etablerte plantefelt  

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. begrenset uttak av enkelttrær av furu til restaurering av fredete bygninger på gnr./bnr. 

135/1  

i. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav f, j og k og § 

7 bokstav a, b, d, f 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 8.  

Forskrift om vern av Muttjønn naturreservat, Notodden kommune, Vestfold og Telemark   

  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

  

§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold på grunn av forekomst av gammel brannpåvirket lavlandsfuruskog med rik forekomst av 

død ved. Videre er formålet å bevare et område som inneholder forekomster av en rekke sjeldne og 

trua arter, særlig av lav og sopp.  

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

videreutvikle dem.  

  

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Notodden kommune: 95/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1298 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Notodden kommune, hos Statsforvalteren i 

Vestfold og Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

  

§ 3 Vernebestemmelser  

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

verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  

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

unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

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

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

campingvogner, brakker o.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 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. vedlikehold av traktorveier inntegnet på vernekartet, i henhold til tilstand 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  

j. vedlikehold av eksisterende gapahuk 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 start og landing med luftfartøy.  

b. Sykling, ridning og bruk av hest og kjerre er forbudt utenom på eksisterende traktorveier.   

  

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for  

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

i terrenget  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

  

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til  

a. 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. hogst av etablerte plantefelt  

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 d og f og § 

7 bokstav a, b, d 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 9.   

Forskrift om vern av Rudsbekken naturreservat, Nesbyen kommune, Viken  

  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

  

§ 1 Formål   

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

form av lavereliggende, produktiv barskog og eldre, kalkrik skog.  

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

videreutvikle dem.  

  

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nesbyen kommune: 45/1, 74/4.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 505 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Nesbyen kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og 

Viken, 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. beiting  

e. utsetting av saltsteiner  

f. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk  

g. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før og tre 

uker etter avsluttet jakt  

h. forsiktig rydding av småkvist i skuddfeltet i forbindelse med storviltjakt 

i. vedlikehold av gamle hesteveier, i henhold til standard på vernetidspunktet  

j. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall 

over stien.  

  

§ 5 Regulering av ferdsel  

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



I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy   

b. Utenom eksisterende stier og traktorveier 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 villsvin 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 og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  

c. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  

d. oppsetting av gjerder for beiting   

e. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e og § 7 bokstav b, c 

og d.  

  

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller 

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

naturmangfoldloven § 48.   

  

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

  

§ 10 Forvaltningsplan   

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

  

§ 11 Forvaltningsmyndighet   

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.   

  

§ 12 Ikrafttredelse   

Denne forskriften trer i kraft straks.   

  

  



Vedlegg 10.   

Forskrift om vern av Austadmarka naturreservat, Drammen kommune, Viken  

  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

  

§ 1 Formål   

Formålet med forskriften er å bevare et skogområde som representerer en bestemt type 

natur i form av lavtliggende produktiv barskog med store innslag av rikere skogtyper som 

kalkbarskog og som inneholder truet, sjelden og sårbar natur.  

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

og eventuelt videreutvikle dem.    

  

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Drammen kommune: 20/1, 22/16, 24/1, 63/3.   

Naturreservatet dekker et totalareal på 1585 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Drammen kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og 

Viken, 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. vedlikehold av hytter avmerket på vernekartet i henhold til tilstand på vernetidspunktet, 

samt rydding av vegetasjon inntil 2 dekar rundt hytta  

e. vedlikehold av eksisterende skogsbilvei i henhold til standard på vernetidspunktet  

f. vedlikehold av traktorveier avmerket på vernekartet, utsiktstårn, gapahuk,  informasjons-

skilt og andre anlegg og innretninger i henhold til standard på vernetidspunktet  

g. beiting  

h. utsetting av saltsteiner  

i. bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk  

j. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt  

k. forsiktig rydding av kvist og småbusker i skuddfeltet i forbindelse med storviltjakt 



l. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper, lysløype og gamle 

ferdselsveier  

m. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende kraftledning i 

og inntil verneområdet 

n. oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig   

o. turorientering med faste sesongposter og orienteringsløp med maksimalt 200 deltakere, 

forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt med forvaltningsmyndigheten hvor omfang, 

område og tidspunkt for aktivitetene drøftes.  

  

§ 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. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom på eksisterende veier og stier.  

  

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene   

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for  

a. motorferdsel på eksisterende bilvei  

b. 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  

c. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor 

i terrenget  

d. nødvendig uttransport av felt elg og hjort på traktorveier i naturreservatet avmerket på 

vernekartet  

e. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

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

sendes melding til forvaltningsmyndigheten  

f. landing og start med Forsvarets luftfartøy  

g. preparering av skiløyper avmerket på vernekart.  

 

§ 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. gjenoppføring av bygning som er gått tapt ved brann eller naturskade  

d. oppsetting av gjerde for husdyrbeite  

e. omlegging av stier eller løyper eller opprettelse av nye stier og løyper  

f. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  

g. rydding av vegetasjon rundt Risdalstårnet for å beholde utsikt  

h. preparering av skiløyper  

i. nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til hytter i naturreservatet  

j. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, e, f, h, l og § 

7 bokstav a, b, c, d og h  

k. oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4  

l. nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftledning.  

 

 

 



§ 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 Larshus naturreservat, Lunner kommune, Viken  

  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

  

§ 1 Formål   

Formålet med forskriften er å bevare en bestemt type natur i form av store arealer med 

sammenhengende gammelskog og store mengder død ved og en forekomst av rikmyr. Videre er 

formålet å bevare et område som inneholder sjeldne og truete 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.: Lunner kommune: 45/2, 46/1, 46/2, 46/3, 46/17, 

46/18, 54/5, 54/7.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 530 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Lunner kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og 

Viken, 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. beiting   

b. sanking av bær og matsopp  

c. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk  

d. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt  

e. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  

f. merking og vedlikehold av traktorveier, stier, skiløype og andre eksisterende anlegg og 

innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet. Eksisterende traktorveier, stier og 

skiløype er avmerket på vernekartet  

g. brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk  

h. utplassering av kjentmannsposter, dersom postplasseringen er avklart med 

forvaltningsmyndigheten i forkant  



  

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:   

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

luftfartøy.   

b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på stier, og på 

eksisterende traktorveier avmerket på vernekartet.  

  

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene   

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for   

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende 

traktorveger avmerket på vernekartet  

c. bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn med 

beitedyr  

d. nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av skiløype i eksisterende løypetrasé avmerket på 

vernekartet fram til og med 10. april eller til og med 2. påskedag dersom den faller senere 

enn 10. april  

e. landing og start med Forsvarets luftfartøy.  

  

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  

a. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  

b. oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting  

c. utsetting av saltsteiner  

d. utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier  

e. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  

f. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  

g. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav f 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 12.   

Forskrift om vern av Galtedalstjerna naturreservat, Jevnaker og Lunner kommune, Viken   

  

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet. 

  

§ 1 Formål   

Formålet med forskriften er å bevare en bestemt type natur i form av en relativt stor, variert 

og velutviklet kalkbarskog i tillegg til en rik, intakt og velutviklet kalksjø. Videre er formålet å 

bevare et område som inneholder sjeldne, sårbare og truete arter, deriblant et stort mangfold 

av jordboende sopparter og kransalger.  

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

videreutvikle dem.  

  

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Jevnaker kommune: 126/1, 128/1, 128/2, 

128/3, 129/1, 129/2, 129/3, 134/1. Lunner kommune: 10/3.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 572 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Jevnaker og Lunner kommuner, hos  

Statsforvalteren i Oslo og Viken, 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. beiting   

b. sanking av bær og matsopp  

c. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk  

d. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt  

e. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  

f. vedlikehold av traktorveier og andre eksisterende anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. Eksisterende traktorveier er avmerket på vernekartet  

g. brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk 

h. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i eller 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. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 

luftfartøy.   

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

traktorveger avmerket på vernekartet og stier.  

  

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene   

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for   

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring  

b. nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget, samt med traktor eller lett terrengkjøretøy på eksisterende 

traktorveger avmerket på vernekartet  

c. bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport av og tilsyn med 

beitedyr  

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

b. oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting  

c. utsetting av saltstein  

d. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger  

e. etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv 

f. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  

g. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d  

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

c og f  

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.  

 

§ 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 Hånåhoppet naturreservat, Nord Fron kommune, Innlandet   

  

Fastsatt ved kongelig resolusjon  17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

  

§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare en bestemt type natur i form av ei svært variert 

dalside med stor økologisk spennvidde i høgdegradienten og med forekomst av svært mange og 

rike skog- og naturtyper som kalkgranskog, sumpskog, kildeskog og høgstaudeskog samt rike 

bergvegger og rasskrenter.  Videre er formålet å bevare et område som inneholder mange sjeldne, 

sårbare og truete arter, særlig granskog-mykorrhizasopp, karplanter og lav på berg og store 

steinblokker.  

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

videreutvikle dem.  

  

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nord Fron kommune: 244/1, 244/2, 244/10, 

245/1, 246/14, 246/18, 246/21, 247/2, 247/8, 247/11, 247/16, 248/6, 248/9, 248/10, 248/24, 248/40.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1490 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Nord Fron kommune, hos Statsforvalteren 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 teltleirer og 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. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt  

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

f. beiting  

g. vedlikehold av traktorveger, herunder Styggdalsvegen, gapahuk, informasjonstavler, 

vatningsanlegg og andre eksisterende anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. Traktorvegene 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 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 

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 eksisterende traktorveger avmerket på vernekartet  

e. 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. hogst og rydding av vegetasjon rundt eksisterende gapahuk  

h. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger  

i. etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv   

j. bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten  

k. ridning og sykling langs bestemte traséer  

l. etablering av anlegg for uttak av vann til bruk på berørte eiendommer  

m. nødvendig opprusting av Styggdalsvegen og andre traktorveger avmerket på vernekartet  

n. skjøtsel av randsoner mot dyrket mark og kulturbeiter  

o. sikkerhetstiltak mot ras, skred og flom  

p. oppføring av mindre installasjoner for overvåking av dyrelivet  

q. nødvendig motorferdsel på Styggdalsvegen avmerket på vernekartet, for transport av ved, 

materialer og utstyr, samt andre særskilte transportbehov, til eksisterende gapahuk 

r. nødvendig motorferdsel på frossen og snødekt mark for utfrakt av tømmer fra tilgrensende 

eiendommer  

s. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav b, 

c, d, e, f, h, i, l, m, n og o.  

  

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot  

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  



  

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

jf. naturmangfoldloven § 47.  

  

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av  

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring 

av skjøtsel.  

  

§ 11 Forvaltningsmyndighet  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

  

§ 12 Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft straks.  

  

  



  



Vedlegg 14.    

Forskrift om vern av Svartdalstjerna naturreservat, Østre Toten kommune, Innlandet   

  

Fastsatt ved kongelig resolusjon  17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

  

§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare en bestemt type natur i form av et stort 

sammenhengende område med lite påvirket og gammel humid granskog, og som stedvis har en god 

del grovvokst skog og dødved. Videre er formålet å bevare et området som har stor betydning for 

biologisk mangfold ved at det har en stor forekomst av den truete norske ansvarsarten huldrestry og 

store forekomster av også andre kravfulle og fuktighetskrevende lavarter og sopp.  

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

videreutvikle dem.  

  

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Østre Toten kommune: 310/1, 311/1.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 16 371 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Østre Toten kommune, hos Statsforvalteren 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.  

  

§ 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. bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk  

f. beiting  

g. vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger, herunder dam ved 

Starrtjern, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

  

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  



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

b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på eksisterende stier.   

  

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for  

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

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

oppsyn for verneområdet 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 motorisert ferdsel med snøskuter for oppkjøring av eksisterende skiløype  

e. 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 bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade  

g. hogst og rydding av vegetasjon rundt eksisterende bygninger  

h. hogst av ved til eksisterende hytte ved Svartdalstjernet  

i. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløype og gamle ferdselsveger  

j. etablering av nye stier, skiløyper, herunder utbedring og omlegging av eksisterende 

skiløype, og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv   

k. bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy for transport av ved, materialer og 

utstyr til eksisterende hytter  

l. motorisert ferdsel langs eksisterende kjørespor for transport av materialer, utstyr og masser 

i forbindelse med vedlikeholdsarbeider og nyanlegg av dam ved Fiskelausen  

m. nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 annet 

ledd bokstav b 

n. fornyelse, oppgraderings- og rehabiliteringstiltak av eksisterende damanlegg  

o. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav g og § 7 bokstav b, 

c, d, e, f, h, i, j og n.  

  

§ 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 12. desember 2014 nr. 

1643 om vern av Svartdalstjerna naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland.   

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vedlegg 15.  

Forskrift om vern av Middagsberget naturreservat, Stange kommune, Innlandet 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon  17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

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

form av gammel granskog. Videre er formålet å bevare et område som har særlig 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 ca. 210 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Stange kommune, hos Statsforvalteren 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 naturreservatet 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 16.  

Forskrift om vern av Nideng naturreservat, Trondheim kommune, Trøndelag  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften 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, og som 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 desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Trondheim kommune, hos Statsforvalteren 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 17.  

Forskrift om vern av Flåstranda og Hisdalen naturreservat,  Sunndal og Tingvoll kommunar, 

Møre og Romsdal  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 17. desember 2021 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremja av Klima- og 

miljødepartementet.  

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit variert og stort skogsområde som inneheld trua 

og sjeldan natur med store verdiar i form av gammal furuskog, gammal lauvskog, rik edellauvskog, 

kalkskog og ei bekkekløft. Området representerer ein bestemt type natur i form av ei stor bratt 

skogli frå fjord til fjell, der stor høgdegradient gir eit variert artsmangfald. Området har særleg 

betydning for biologisk mangfald ved at det er lite påverka av inngrep og kontinuiteten i gamle tre 

og daudt trevirke er god. Området er velutvikla og leveområde for sjeldne artar, spesielt 

varmekrevjande artar av plantar, sopp og insekt.  

Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Sunndal kommune: 90/1, 90/2, 90/4, 90/5, 

91/1, 91/4. Tingvoll kommune: 102/1, 102/2.   

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 8101 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Sunndal og Tingvoll kommunar, hos 

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

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjera 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 eller 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 for eksempel oppføring 

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

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

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

masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av forureining, etterlating av 

avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. 

Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømmande. 

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. sanking av bær og matsopp. 

b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk. 

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

d. vedlikehald av stiar vist på vernekartet.  

e. beiting. 

f. utsetting av saltsteinar. 

g. vedlikehald av eksisterande jakttårn. 



h. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt. 

i. fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt. 

j. bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande lovverk. 

k. drift og vedlikehald, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterande energi- og 

kraftanlegg i og inntil verneområdet.  

l. oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking av 

linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skadar verneverdiane 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 ferdsel til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

b. Utanom eksisterande stiar vist på vernekart er sykling, riding og bruk av hest forbode. 

 

§ 6 Generelle unntak frå reglane om ferdsel  

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

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt 

gjennomføring av skjøtsels- eller forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta. 

Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd. 

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for 

a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast 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  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til 

a. istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne 

b. tiltak i samband med forvalting av vilt 

c. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d. ringbarking, hogst eller uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag 

e. merking og rydding av nye stiar 

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

g. oppsetting og vedlikehald av gjerde 

h. gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade 

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

forvaltningsstyresmakta 

j. øvingskøyring for føremål nemnt i § 6 første ledd  

k. oppgradering eller fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4  

l. naudsynt motorferdsel i samanheng med drift og vedlikehald, samt oppgradering og 

fornying av eksisterande kraftleidning  

m. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav d, f og § 7 bokstav a, b, d, g og h.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom tiltaket ikkje er i strid med 

vernevedtaket sitt føremål og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom 

tryggleiksomsyn og omsyn 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 retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner 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 12. desember 2014 nr. 1624 om 

vern av Hisdalen naturreservat, Sunndal og Tingvoll kommuner, Møre og Romsdal oppheva.  

  



 

  



Vedlegg 18. 

Forskrift om vern av Ramnfloget naturreservat, Molde kommune, Møre og Romsdal  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 17. desember 2021 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremja av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit variert skogsområde som inneheld trua og 

sjeldan natur i form av rik edellauvskog. Området har særleg betydning for biologisk mangfald ved 

at skogen er velutvikla og med fleire kravfulle artar. 

Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Molde kommune: 131/1. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 998 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart i Molde kommune, hos Statsforvalteren i Møre og 

Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernereglar  

I naturreservatet må ingen gjera 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 eller 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 for eksempel oppføring 

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

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

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

masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av forureining, etterlating av 

avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. 

Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømmande. 

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. sanking av bær og matsopp 

b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk 

c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk 

d. beiting 

e. utsetting av saltsteinar 

f. vedlikehald av eksisterande jakttårn 

g. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt 

h. fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt 

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

j. montering av permanent feste for fjellklatring.  

 

§ 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 til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

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

 

§ 6 Generelle unntak frå reglane om ferdsel  

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

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt 

gjennomføring av skjøtsels- eller forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta. 

Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd. 

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for 

a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast 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. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til 

a. istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne 

b. tiltak i samband med forvalting av vilt 

c. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d. ringbarking, hogst eller uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag 

e. merking og rydding av nye stiar 

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

g. oppsetting og vedlikehald av gjerde 

h. gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade 

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

forvaltningsstyresmakta 

j. øvingskøyring for føremål nemnt i § 6 første ledd 

k. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav e og § 7 bokstav a, b, d, g og h.  

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom tiltaket ikkje er i strid med 

vernevedtaket sitt føremål og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom 

tryggleiksomsyn og omsyn 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 retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12 Ikraftsetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 19.  

Forskrift om vern av Almbekken naturreservat, Surnadal kommune, Møre og Romsdal  

 

Fastsett ved kongeleg resolusjon 17. desember 2021 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34. Fremja av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

§ 1 Føremål 

Føremålet med forskrifta er å ta vare på eit variert skogsområde som inneheld trua og 

sjeldan natur i form av rik og gammal edellauvskog. Området har særleg betydning for biologisk 

mangfald ved at skogen er velutvikla med fleire trua, sjeldne og kravfulle artar. 

Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogleg urørt tilstand, og eventuelt 

vidareutvikle dei. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Surnadal kommune, 46/1, 46/4, 47/21. 

Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 377 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. Dei nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast. 

Verneforskrifta med kart blir oppbevart  i Surnadal kommune, hos Statsforvaltaren i Møre 

og Romsdal, 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 eller 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 for eksempel oppføring 

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

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

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

masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte tilførsler av forureining, etterlating av 

avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. 

Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømmande. 

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. sanking av bær og matsopp 

b. jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk 

c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk 

d. beiting 

e. utsetting av saltsteinar 

f. vedlikehald av eksisterande jakttårn 

g. oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt 

h. fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt 

i. bålbrenning 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 til lands er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy. 

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

 

§ 6 Generelle unntak frå reglane om ferdsel  

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

tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, samt 

gjennomføring av skjøtsels- eller forvaltingsoppgåver som er vedteke av forvaltingsstyresmakta. 

Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd. 

Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for 

a. naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal 

vere skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast 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. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til 

a. istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne 

b. tiltak i samband med forvalting av vilt 

c. naudsynt uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn lett beltekøyretøy som 

nemnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d. ringbarking, hogst eller uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag 

e. merking og rydding av nye stiar 

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

g. oppsetting og vedlikehald av gjerde 

h. gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade 

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

forvaltningsstyresmakta  

j. øvingskøyring for føremål nemnt i § 6 første ledd 

k. naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 bokstav e og § 7 bokstav a, b, d, g og h. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsreglar  

Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom tiltaket ikkje er i strid med 

vernevedtaket sitt føremål og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom 

tryggleiksomsyn og omsyn 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 retningsliner for forvalting av 

naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsstyresmakt  

Miljødirektoratet fastset kven som skal vere forvaltingsstyresmakt etter denne forskrifta. 

 

§ 12 Ikraftsetjing  

Denne forskrifta trer i kraft straks. 

  



Vedlegg 20.  

Forskrift om endring av forskrift om vern av Kviteflogi naturreservat, Bygland kommune, 

Aust-Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

 

      I  

 

I forskrift 15. desember 2017 nr. 2050 om vern av Kviteflogi naturreservat, Bygland kommune, 

Aust-Agder gjøres følgende endringer: 

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

Forskrift om vern av Kviteflogi naturreservat, Bygland kommune, Agder  

 

 

§ 2 skal lyde: 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bygland kommune: 34/1, 34/3, 34/15, 35/1, 

35/2, 48/1.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 7008 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Bygland kommune, hos Statsforvalteren i Agder, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

 

      II 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

 

  



  



Vedlegg 21. 

Forskrift om vern av Åmtona naturreservat, Åmli kommune, Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål  

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

form av rik, variert og gammel edelløvskog med partier med meget gammel og til dels 

høytliggende eikeskog og gammel lavlandsgranskog. Forekomster av rik, hellende, engpreget eik-

lindeskog, og meget rik blandingsedelløvskog på skredjord, gjør at området har særskilt betydning 

for biologisk mangfold generelt, og sjeldne og truete arter spesielt. Området representerer en 

spesiell utpost-forekomst for gammel eik, med eik forekommende opp til 550 meter over havet.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Åmli kommune: 20/3, 20/7, 20/10, 20/11.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1368 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Åmli kommune, hos Statsforvalteren i Agder, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen 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 av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet  

e. merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper, bruer og skilt som eksisterte på 

vernetidspunktet 

f. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.  

g. beiting 

h. utsetting av saltstein. 

 

 



§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. Utenom eksisterende veier og stier avmerket på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og 

kjerre samt ridning forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for  

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen  

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, 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 av gjerde i forbindelse med beiting 

e. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

f. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, e, h og § 7 

bokstav a, b og d.  

       

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12 Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 14. februar 2014 nr. 167 

om vern av Åmtona naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder. 

 

 

  



Vedlegg 22.  

Forskrift om vern av Urvassliene naturreservat, Gjerstad kommune, Agder  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

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

form av gammel granskog og gammel lavlandsblandingskog som i stor grad fremstår som urørt. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Gjerstad kommune: 4/1, 4/4, 4/5.  

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 902 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Gjerstad kommune, hos Statsforvalteren i Agder, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen 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 av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet 

e. merking, rydding og vedlikehold av stier og veier som eksisterte på vernetidspunktet 

f. bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk 

g. beiting 

h. utsetting av saltstein 

i. orienteringsløp med maksimalt 200 deltakere samt turorientering, forutsatt at det er 

gjennomført årlig kontakt på fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer 

for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere» av 3. desember 1989, samt at 

øvrige relevante punkter i avtalen følges. 

 

§ 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 på eksisterende veier og stier avmerket på vernekartet 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 i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen 

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

i terrenget 

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 

a. istandsetting, 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. øvingskjøring for formål nevnt i §6 første ledd 

f. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav d, e, h og § 7 

bokstav a, b og d. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet 

med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring 

av skjøtsel. 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



Vedlegg 23.  

Forskrift om vern av Ørnehallen naturreservat, Drangedal kommune, Vestfold og Telemark 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold på grunn av forekomst av rik edelløvskog i lavlandet med utformingene lågurteikeskog 

og rasmark-lindeskog, med mye død ved og gamle og hule eiketrær. Videre er formålet å bevare et 

område som har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomster av sjeldne og trua arter 

av sopp, lav, insekter og karplanter.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Drangedal kommune: 31/5, 42/1.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1017 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Statsforvalteren i 

Vestfold og Telemark, 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

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

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen 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. vedlikehold og merking av eksisterende stier vist på vernekartet 

e. beiting 

f. utsetting av saltstein 

g. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt  

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

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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



b. 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 i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen 

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

i terrenget  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  

a. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt 

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

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d. hogst av etablerte plantefelt 

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, 

d 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 24.  

Forskrift om vern av Østeråfjellet naturreservat, Drangedal kommune, Vestfold og Telemark 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold på grunn av forekomst av rik edelløvskog i lavlandet med utformingene blåbæreikeskog, 

lågurteikeskog og rasmark-lindeskog, med død ved og gamle og hule eiketrær. Videre er formålet å 

bevare et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomster av sjeldne og 

trua arter av sopp, lav, insekter og karplanter.   

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Drangedal kommune: 31/5.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 378 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Statsforvalteren i 

Vestfold og Telemark, 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

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

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen 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 og fangst i samsvar med gjeldende lovverk 

c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d. beiting 

e. utsetting av saltstein 

f. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt  

g. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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



b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt.  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for  

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen 

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

i terrenget 

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  

a. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt 

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

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b  

d. hogst av etablerte plantefelt 

e. merking og rydding av nye stier 

f. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

g. oppsetting og vedlikehold av gjerder  

h. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

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

b, d og g.  

       

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller 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 Navassfjell naturreservat, Gjerstad og Drangedal kommuner, Agder og 

Vestfold og Telemark 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet.  

 

§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et tilnærmet urørt naturområde som har særlig 

betydning for biologisk mangfold på grunn av forekomst av sørboreale og boreonemorale 

blandingsskoger med stor treslagsvariasjon, og der blåbæreikeskog og blåbærgranskog er de 

vanligste vegetasjonstypene. Området inneholder også urterike edelløvskoger med stort innslag av 

gamle og grove eiketrær, samt stor forekomst av barlind. Videre er formålet å bevare et område 

som har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av en rekke trua og sjeldne 

vedboende sopparter og insekter knyttet til eik, osp og furu.  

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

videreutvikle dem.  

 

§ 2 Geografisk avgrensing  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Gjerstad kommune: 28/2, 29/1. Drangedal 

kommune: 31/5.   

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4806 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.  

Verneforskriften med kart oppbevares i Gjerstad og Drangedal kommuner, hos 

Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, 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, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 

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

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen 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. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt 

e. beiting 

f. utsetting av saltstein 

g. vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet 



h. merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper, gruer og skilt som eksisterte på 

vernetidspunktet  

i. merking, rydding og vedlikehold av gammel ferdselsveg avmerket på vernekartet  

j. bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk  

k. forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.  

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. 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 i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen  

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

i terrenget  

c. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 

a. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  

b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt  

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

d. tilrettelegging av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det ikke er i 

strid med vernevedtakets formål  

e. oppsetting og vedlikehold av gjerder  

f. bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av 

forvaltningsmyndigheten  

g. gjenreisning av bu ved Bjørkebuvannet, avmerket på vernekartet, på eksisterende 

grunnmurer og i samme størrelse  

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

bokstav a, b, e og g. 

       

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel.  

 



§ 11 Forvaltningsmyndighet  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften.  

 

§ 12 Ikrafttredelse  

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25. november 2016 nr. 

1390 om vern av Navassfjell naturreservat, Gjerstad kommune, Aust-Agder.  

  



  



Vedlegg 26.  

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

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å bevare et stort og sammenhengende område med relativt lite 

påvirka myr og barskog, og som har særlig pedagogisk og naturvitenskapelig verdi som et 

representativt område i den sørboreale regionen. Videre er formålet å bevare et område som har 

særlig betydning for biologisk mangfold ved at det har viktige leveområder for fugl knyttet til 

våtmark.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2 Geografisk avgrensning  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Aurskog-Høland kommune: 163/3,163/4, 163/5, 

163/14, 163/22, 163/24. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 8216 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2021. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Aurskog-Høland kommune, hos Statsforvalteren i 

Oslo og Viken, 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. skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d. beiting  

e. vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger som er i bruk på 

vernetidspunktet  

f. bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk  

g. oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før 

jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt 



h. forsiktig rydding av småbusker og kvist i skuddlinjen i forbindelse med storviltjakt. 

i. utsetting av saltsteiner. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. Sykling, ridning og bruk av hest er forbudt utenom eksisterende veier og stier. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for  

a. nødvendig motorferdsel 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. preparering av skiløype med løypemaskin langs trasé inntegnet på vernekartet, etter 

standarden på vernetidspunktet 

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til  

a. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

b. istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner  

c. merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveger 

d. vedlikehold, utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetrasé  

e. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder kalking av fiskevann og inn-

/utløpsbekker mot forsuring  

f. nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd bokstav b  

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

naturskade 

h. oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting  

i. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

j. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 bokstav e, i og § 7 bokstav b, 

c, d, e, 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 25. januar 2013 nr. 79 om 

vern av Storfelten naturreservat, Aurskog-Høland kommune, Akershus.  

 

 

 

 

  





Vedlegg 27. 

Forskrift om endring av forskrift om vern av Skjennungsåsen friluftslivsområde, Oslo 

kommune, Oslo 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 5. juni 2009 nr. 35 om 

naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

 

I 

 

I forskrift 4. oktober 2013  nr. 1173 om vern av Skjennungsåsen friluftslivsområde, Oslo 

kommune, Oslo, gjøres følgende endringer: 

 

 

§ 2 skal lyde: 

Friluftslivsområdet berører følgende gnr./bnr.: 34/2, 42/1, 47/31 og 50/2 i Oslo kommune. 

Friluftslivsområdet dekker et totalareal på 900 dekar. Grensene for friluftslivsområdet går 

fram av kart i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet september 2013. 

De nøyaktige grensene for området skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og Viken 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) skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk 

f) rydding av utsiktspunkter i henhold til vedtatt skjøtsels- eller forvaltningsplan, samt 

forsiktig skjøtsel for å sikre utsikt fra Frønsvollen og Skjennungstua 

g) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

h) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

i) merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier 

j) begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene 

angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

k) etablering av nye klatrefelt, så fremt ikke annet er angitt i egen forvaltningsplan for 

området, jf. § 10 

l) orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på 

fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 

naturmiljø og rettighetshavere» av 3. desember 1989, samt at øvrige relevante punkter i 

avtalen følges 

m) utplassering av kjentmannsposter, dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet 

n) terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer 

verneverdiene angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

o) skirenn 

p) gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet, jf. § 3 første ledd 

q) drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi-, telefon 

og kraftanlegg i eller inntil verneområdet 

r) oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av                         

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

 

 



§ 5 annet ledd bokstav b skal lyde: 

b) bruk av området til sykkelritt er forbudt 

 

§ 6 skal lyde: 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for 

a) gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet 

b) gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 

forvaltningsmyndigheten 

c) nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

d) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget 

e) preparering av eksisterende løyper eller løypetraseer som er tillatt etter andre 

bestemmelser i forskriften 

f) nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

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

etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7 skal lyde: 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

a) anleggelse av nye stier og løyper, og utbedring, omlegging og endring av eksisterende 

stier og løyper 

b) bruk av området til sykkelritt 

c) skogskjøtselstiltak i enkelte delområder for å utvikle en mer friluftlivsvennlig skog i tråd 

med verneformålet og i samsvar med forvaltningsplan 

d) nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 bokstav g, h og i og § 7 

bokstav c. 

e) utvidelser og oppgraderinger av eksisterende anlegg som veier og ledninger 

f) tiltak i forbindelse med oppgradering og drift av sentralnettet i og rundt Oslo 

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.  

 

 

 

II 

  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 



Vedlegg 28. 

Forskrift om endring av forskrift om vern av Godbekken friluftslivsområde, Oslo kommune, 

Oslo 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 5. juni 2009 nr. 35 om 

naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

 

 

I 

 

I forskrift 4. oktober 2013 nr. 1174 om vern av Godbekken friluftslivsområde, Oslo kommune, 

Oslo, gjøres følgende endringer: 

 

 

§ 2 skal lyde: 

Friluftslivsområdet berører følgende gnr./bnr.: 60/2 og 61/1 i Oslo kommune. 

Friluftslivsområdet dekker et totalareal på 805 dekar. Grensene for friluftslivsområdet går 

fram av kart i målestokk 1:10 000 datert Miljøverndepartementet september 2013. 

De nøyaktige grensene for området skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og Viken 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) skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk 

f) rydding av utsiktspunkter i henhold til vedtatt skjøtsels- eller forvaltningsplan 

g) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

h) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

i) merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier 

j) begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene 

angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

k) etablering av nye klatrefelt, så fremt ikke annet er angitt i egen forvaltningsplan for 

området, jf. § 10. 

l) orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på 

fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 

naturmiljø og rettighetshavere» av 3. desember 1989, samt at øvrige relevante punkter i 

avtalen følges 

m) utplassering av kjentmannsposter, dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet  

n) terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer 

verneverdiene angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

o) skirenn 

p) gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet, jf. § 3 første ledd. 

 

§ 5 annet ledd bokstav b skal lyde: 

b) bruk av området til sykkelritt er forbudt 

 

 

 



§ 6 bokstav e) skal lyde: 

e) preparering av eksisterende løyper eller løypetraseer som er tillatt etter andre 

bestemmelser i forskriften 

 

§ 7 skal lyde: 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

a) anleggelse av nye stier og løyper, og utbedring, omlegging og endring av eksisterende 

stier og løyper 

b) bruk av området til sykkelritt 

c) skogskjøtselstiltak i enkelte delområder for å utvikle en mer friluftlivsvennlig skog i tråd 

med verneformålet og i samsvar med forvaltningsplan 

d) nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 bokstav g, h og i og § 7 

bokstav c 

e) utvidelser og oppgraderinger av eksisterende anlegg som veier og ledninger 

f) tiltak i forbindelse med oppgradering og drift av sentralnettet i og rundt Oslo. 

 

 

II 

 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

  



Vedlegg 29. 

Forskrift om endring av forskrift om vern av Hauktjern friluftslivsområde, Oslo kommune, 

Oslo 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 5. juni 2009 nr. 35 om 

naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

 

I 

 

I forskrift 4. oktober 2013 nr. 1175 om vern av Hauktjern friluftslivsområde, Oslo kommune, Oslo, 

gjøres følgende endringer: 

 

§ 2 skal lyde: 

Friluftslivsområdet berører følgende gnr./bnr.: 109/1 og 167/11 i Oslo kommune. 

Friluftslivsområdet dekker et totalareal på 3674 dekar. Grensene for friluftslivsområdet går 

fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet september 2013. 

De nøyaktige grensene for området skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og Viken 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) skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk 

f) rydding av utsiktspunkter i henhold til vedtatt skjøtsels- eller forvaltningsplan 

g) vedlikehold av eksisterende veier, jernbane og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet 

h) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

i) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

j) merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier 

k) begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene 

angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

l) etablering av nye klatrefelt, så fremt ikke annet er angitt i egen forvaltningsplan for 

området, jf. § 10 

m) orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på 

fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 

naturmiljø og rettighetshavere» av 3. desember 1989, samt at øvrige relevante punkter i 

avtalen følges 

n) utplassering av kjentmannsposter, dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet  

o) terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer 

verneverdiene angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

p) skirenn 

q) gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet, jf. § 3 første ledd 

r) drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i eller inntil verneområdet 

s) oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

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

 

 



§ 5 annet ledd bokstav b skal lyde: 

b) bruk av området til sykkelritt er forbudt 

 

§ 6 skal lyde: 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for 

a) gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet 

b) nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

c) nødvendig motorferdsel på vei 

d) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget 

e) preparering av eksisterende løyper eller løypetraseer som er tillatt etter andre 

bestemmelser i forskriften 

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 forvaltingsmyndigheten. 

 

§ 7 skal lyde: 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

a) anleggelse av nye stier og løyper, og utbedring, omlegging og endring av eksisterende 

stier og løyper 

b) bruk av området til sykkelritt 

c) skogskjøtselstiltak i enkelte delområder for å utvikle en mer friluftlivsvennlig skog i tråd 

med verneformålet og i samsvar med forvaltningsplan 

d) gjennomføring av minnemarkeringer og kulturelle arrangementer og nødvendig 

motorisert ferdsel i forbindelse med dette 

e) nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 bokstav g, h, i og j og § 

7 bokstav c  

f) utvidelser og oppgraderinger av eksisterende anlegg som veier, ledninger og jernbane. 

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.  

 

II 

 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg 30. 

Forskrift om endring av forskrift om vern av Spinneren friluftslivsområde, Oslo kommune, 

Oslo 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. desember 2021 med hjemmel i lov 5. juni 2009 nr. 35 om 

naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet. 

 

 

I 

 

I forskrift 4. oktober 2013 nr. 1176 om vern av Spinneren friluftslivsområde, Oslo kommune, Oslo, 

gjøres følgende endringer: 

 

§ 2 skal lyde: 

Friluftslivsområdet berører følgende gnr./bnr.: 170/2, 171/7, 171/11, 171/49, 172/4, 

172/103, 172/120 og 174/5 i Oslo kommune. 

Friluftslivsområdet dekker et totalareal på 3460 dekar. Grensene for friluftslivsområdet går 

fram av kart i målestokk 1:12 500 datert Miljøverndepartementet september 2013. 

De nøyaktige grensene for området skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Oslo kommune, hos Statsforvalteren i Oslo og Viken 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) skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk 

f) vedlikehold av eksisterende bygninger 

g) rydding av utsiktspunkter i henhold til vedtatt skjøtsels- eller forvaltningsplan 

h) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

i) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

j) merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier 

k) begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene 

angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

l) etablering av nye klatrefelt, så fremt ikke annet er angitt i egen forvaltningsplan for 

området, jf. § 10 

m) hogst av ved til eget bruk på hytter i friluftslivsområdet, i samsvar med godkjent 

forvaltningsplan for området jf. § 10. 

n) orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på 

fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 

naturmiljø og rettighetshavere» av 3. desember 1989, samt at øvrige relevante punkter i 

avtalen følges 

o) utplassering av kjentmannsposter, dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet  

p) terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer 

verneverdiene angitt i verneformålet, jf. § 3 første ledd 

q) skirenn 

r) gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet, jf. § 3 første ledd 

s) drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 

kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 

 



 

§ 5 annet ledd bokstav b skal lyde: 

b) bruk av området til sykkelritt er forbudt 

 

§ 6 skal lyde: 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for 

a) gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, 

politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet. Unntaket gjelder ikke 

øvingsvirksomhet 

b) nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy 

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige 

spor i terrenget 

d) preparering av eksisterende løyper eller løypetraseer som er tillatt etter andre 

bestemmelser i forskriften 

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 skal lyde: 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

a) anleggelse av nye stier og løyper, og utbedring, omlegging og endring av eksisterende 

stier og løyper 

b) bruk av området til sykkelritt 

c) anleggelse av én flerbrukstrase gjennom området 

d) skogskjøtselstiltak i enkelte delområder for å utvikle en mer friluftlivsvennlig skog i tråd 

med verneformålet og i samsvar med forvaltningsplan 

e) nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 bokstav f, h, i, j og § 7 

bokstav c og d 

f) utvidelser og oppgraderinger av eksisterende anlegg som veier og ledninger 

g) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi-,     

og kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 

 

 

 

II 

 

Denne forskriften trer i kraft straks. 


