Vedlegg 1
Forskrift om vern av Mulvikknuken naturreservat, Sunndal og Tingvoll kommunar, Møre og
Romsdal
Fastsett ved kongeleg resolusjon 7. desember 2018 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (føremål)
Føremålet med naturreservatet er å verne eit stort og variert skogsområde som inneheld trua
og sjeldan natur og ein bestemt type natur i form av gamal furuskog, dels også gammal lauvskog,
og med førekomst av sjeldne arter.
Det er ei målsetting å behalde verneverdiane i mest mogeleg urørt tilstand, og eventuelt
vidareutvikle dei.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Sunndal kommune 105/1. Tingvoll kommune:
149/1.
Naturreservatet dekker eit totalareal på 5107 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. Dei nøyaktige grensene for
naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.
Verneforskrifta med vert oppbevart i Sunndal og Tingvoll kommunar, hos Fylkesmannen i
Møre og Romsdal, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernereglar)
I naturreservatet må ingen gjere noko som forringar verneverdiane som går frem 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 el. I., 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.
§ 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) Oppsetting av mellombelse, mobile jakttårn for storviltjakt.
e) Fjerning av mindre mengder kvist i samband med utøving av storviltjakt.
f) Rydding av eksisterande stiar vist på vernekart, dvs. fjerning av greiner og nedfall over
stien.
g) Beiting.
h) Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller medteken ved i samsvar med gjeldande lovverk.
i) Vedlikehald av eksisterande bygningar og andre anlegg og innretningar i høve til tilstand
på vernetidspunktet.
j) Hogst for uttak av ved til Skarsetra i ei sone på ca. 2,5 daa merka på vernekartet. Sona blir
merka i terrenget.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.
b) Utanom stien vist på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og kjerre samt riding 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 i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som
vert nytta skal vere skånsame mot markoverflata. Ein skal gje melding til ansvarleg oppsyn
for verneområdet i forkant av slik køyring.
b) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i
terrenget.
c) Landing og start med Forsvaret sine luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)
Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d.
b) Hogst og uttak av gran, platanlønn og andre framande treslag.
c) Oppføring av gjerde og samleanlegg for beite.
d) Utsetting av saltstein.
e) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.
f) Gjenoppføring av bygningar og anlegg som går tapt ved brann eller naturskade.
g) Opprusting av bygningar på Skarsetra.
h) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre køyretøy enn nemnt i § 6 andre ledd
b.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktivitetar nemnt i § 4 i og j, og § 7 b, c, d, e, f
og g.
§ 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 skal 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 1. desember 2017 nr. 1890 om
vern av Durmålhaugen naturreservat, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal, oppheva.

Vedlegg 2
Forskrift om vern av Alsåker naturreservat, Ullensvang herad, Hordaland
Fastsett ved kongeleg resolusjon 7. desember 2018 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (føremål)
Føremålet med naturreservatet er å ta vare på gammal edellauvskog med alm, ask og lind,
som tidlegare har vore haustingsskog, som er representativ for indre strok av Hardangerfjorden.
Vegetasjonstypane er varierte, med innslag av småbregneskog, blåbærskog og høgstaudestorbregneskog. Området har stor variasjon av treslag, og dei eldste trea har tidlegare vore styva.
Det er eit føremål å bevare verneverdiane i best mogleg tilstand, og at mangfaldet av artar
og livsmiljøa deira skal få utvikle seg mest mogleg naturleg.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Ullensvang herad: 114/2.
Naturreservatet dekker eit totalareal på ca. 126 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. Dei nøyaktige grensene for
naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast.
Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Ullensvang herad, hos Fylkesmannen i
Hordaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernereglar)
I naturreservatet må ingen gjere noko som forringar verneverdiane som går frem av
føremålet med vernet.
I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:
a) Vegetasjonen, medrekna døde buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er
forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav, eller delar av desse frå naturreservatet.
Planting og såing av tre og annan vegetasjon er forbode.
b) Dyreliv, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig
forstyrring. Utsetting av dyr er forbode.
c) Det må ikkje settast i gong tiltak som kan endre naturmiljøet, som til dømes oppføring av
bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av
campingvogner, brakker eller liknande, framføring av luftleidningar, jordkablar,
kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak,
oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte
forureiningstilførslar, lagring av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje
uttømande.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.
§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)
Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Sanking av bær, nøtter og matsopp.
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk.
c) Fjerning av treslag som ikkje er stadeigne.
d) Beiting med beitedyr som har tradisjon i området og som ikkje er til påviseleg skade for det
biologiske mangfaldet.
e) Vedlikehald av eksisterande bygningar og andre anlegg og innretningar i samsvar med
tilstand på vernetidspunktet.
f) Drift og vedlikehald, samt istandsetting ved akutt utfall, på eksisterande energi- og
kraftanlegg.
g) Oppgradering eller fornying av eksisterande kraftleidningar for heving av spenningsnivå og
auking av linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skader verneverdiane angitt i verneføremålet.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsamt og ta omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:
a) Motorisert ferdsle er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre, og riding er forbode.
§ 6. (generelle unntak frå reglane om ferdsel)
Ferdslereglane i § 5 er ikkje til hinder for gjennomføring av militær operativ verksemd og
tiltak i samband med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsverksemd, og
gjennomføring av skjøtsels- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.
Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd.
Ferdslereglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i
terrenget.
b) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
c) Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som
nyttast skal vere skånsam mot markoverflata. Ein skal gi melding til oppsyn for
verneområdet før køyringa skjer.
d) Naudsynt motorferdsle i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande
energi - og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast
melding til forvaltingsstyresmakta.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)
Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehald og naudsynt skjøtsel kring kulturminne.
c) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk.
d) Oppsetting av gjerde og utsetjing av saltsteinar i samband med beiting.
e) Kontrollert hogst av tre som er til ulempe for bygningar og anlegg.
f) Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnd i § 6
andre ledd a.
g) Oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4.
h) Naudsynt motorferdsle i samband med drift og vedlikehald, samt oppgradering og fornying
av eksisterande kraftlinje.
i) Naudsynt motorferdsle i samband med aktivitetar nemnt i § 4 c og e, og § 7 b, c og d.
§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)
Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet med
vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik
eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta avgjer, kan gjennomføre tiltak for å
oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf.
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 ha forvaltingsmynde etter denne forskrifta.
§ 12. (ikraftsetjing)
Denne forskrifta trer i kraft straks.

Vedlegg 3
Forskrift om vern av Fyksesund naturreservat, Kvam herad, Hordaland
Fastsett ved kongeleg resolusjon 7. desember 2018 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og miljødepartementet.
§ 1. (føremål)
Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit variert skogområde og fjordlandskap
representativt for midtre strok av Hardangerfjorden. Reservatet omfattar eit område frå fjord til
fjell, med stor økologisk variasjon og ulike skogtypar. Skog med bjørk og furu er mest utbreidd,
men det er òg innslag av edellauvskog.
Det er eit føremål å ta vare på verneverdiane i best mogleg tilstand, og at mangfaldet av
artar og livsmiljøa deira skal få utvikle seg mest mogleg naturleg.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Kvam herad: 66/1, 67/1, 67/3.
Naturreservatet dekker eit areal på ca. 3932 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. Dei nøyaktige grensene for
naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast.
Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Kvam herad, hos Fylkesmannen i Hordaland, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernereglar)
I naturreservatet må ingen gjere noko som forringar verneverdiane som går frem av
føremålet med vernet.
I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:
a) Vegetasjonen, medrekna døde buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er
forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav, eller delar av desse frå naturreservatet.
Planting og såing av tre og annan vegetasjon er forbode.
b) Dyreliv, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig
forstyrring. Utsetting av dyr er forbode.
c) Det må ikkje settast i gong tiltak som kan endre naturmiljøet, som oppføring av bygningar,
anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av campingvogner,
brakker eller liknande, framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, bygging
av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse,
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forureiningstilførslar, lagring av avfall,
gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er
forbode. Opplistinga er ikkje uttømande.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.
§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)
Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Sanking av bær, nøtter og matsopp.
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk.
c) Fjerning av treslag som ikkje er stadeigne.
d) Beiting med beitedyr som har tradisjon i området og som ikkje er til påviseleg skade for det
biologiske mangfaldet.
e) Vedlikehald av eksisterande bygningar og andre anlegg og innretningar i samsvar med
tilstand på vernetidspunktet.
f) Drift og vedlikehald, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterande energi- og
kraftanlegg.
g) Oppgradering eller fornying av kraftleidningar for heving av spenningsnivå og auking av
linetverrsnittet, når tiltaket ikkje skader verneverdiane angitt i verneføremålet.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsamt og med omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.
I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt riding er forbode utanom eksisterande sti.
§ 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- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.
Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd.
Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyretøy som ikkje set varige spor i
terrenget.
b) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
c) Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som
nyttast skal vere skånsam mot markoverflata. Ein skal gi melding til oppsynet for
verneområdet før køyringa skjer.
d) Naudsynt motorferdsle i samband med akutt utfall eller fare for akutt utfall på eksisterande
energi - og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendast
melding til forvaltingsstyresmakta.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)
Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d.
b) Merking og rydding av eksisterande sti.
c) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel rundt kulturminne.
d) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk.
e) Oppsetting av gjerde og utsetting av saltsteinar i samband med beiting.
f) Kontrollert hogst av tre som er til ulempe for bygningar og anlegg.
g) Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy nemnt i § 6 andre
ledd a.
h) Oppgradering og fornying av kraftleidningar som ikkje fell inn under § 4.
i) Naudsynt motorferdsle i samband med drift og vedlikehald, samt oppgradering og fornying
av eksisterande kraftlinje.
j) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnt i § 4 c og e, og § 7 c, d og e.
§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)
Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet med
vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik
eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta avgjer, kan gjennomføre tiltak for å
oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltingsplan)
Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av naturreservatet.
Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsstyresmakt)
Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsmynde etter denne forskrifta.
§ 12. (ikraftsetjing)
Denne forskrifta trer i kraft straks.

Vedlegg 4
Forskrift om vern av Uranes naturreservat, Granvin herad og Kvam herad, Hordaland
Fastsett ved kongeleg resolusjon 7. desember 2018 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (føremål)
Føremålet med naturreservatet er å ta vare på eit større edellauvskogområde representativt
for midtre strok av Hardangerfjorden. Kalkrik berggrunn og lun lokalisering gjer floraen i området
både svært artsrik, variert og frodig. Ei rekkje truga artar av karplantar, sopp og insekt er registrert.
Reservatet omfattar eit område med stor økologisk variasjon og ulike typar av edellauvskog. Gråorheggeskog og gråor-almeskog veks i område med djup, næringsrik jord. Alm-lindeskog finst særleg
i den nordaustlege delen av reservatet, og lindeskogen her er blant dei største i fylket.
Det er eit føremål at mangfaldet av artar og livsmiljøa deira skal få utvikle seg mest mogleg
naturleg.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Granvin herad: 132/1, 132/2, 132/3, 133/1.
Kvam herad: 79/1.
Naturreservatet dekker eit areal på ca. 1436 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. Dei nøyaktige grensene for
naturreservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkt skal koordinatfestast.
Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Granvin herad og Kvam herad, hos
Fylkesmannen i Hordaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernereglar)
I naturreservatet må ingen gjere noko som forringar verneverdiane som går frem av
føremålet med vernet.
I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:
a) Vegetasjonen, medrekna døde buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er
forbode å fjerne plantar og sopp inkludert lav, eller delar av desse frå naturreservatet.
Planting og såing av tre og annan vegetasjon er forbode.
b) Dyreliv, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig
forstyrring. Utsetting av dyr er forbode.
c) Det må ikkje settast i gong tiltak som kan endre naturmiljøet, som oppføring av bygningar,
anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av campingvogner,
brakker eller liknande, framføring av luftleidningar, jordkablar, kloakkleidningar, bygging
av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse,
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forureiningstilførslar, lagring av avfall,
gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er
forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangement er forbode.
§ 4. (generelle unntak frå vernereglane)
Vernereglane i § 3 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Sanking av bær, nøtter og matsopp.
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldande lovverk.
c) Fjerning av treslag som ikkje er stadeigne.
d) Beiting med beitedyr som har tradisjon i området og som ikkje er til påviseleg skade for det
biologiske mangfaldet.
e) Vedlikehald av eksisterande bygningar og andre anlegg og innretningar i samsvar med
tilstand på vernetidspunktet.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsamt og med omsyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminne.

I naturreservatet gjeld følgjande reglar om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt riding er 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- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.
Unntaket gjeld ikkje øvingsverksemd.
Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Naudsynt uttransport av felt elg og hjort med lett beltekøyrety som ikkje set varige spor i
terrenget.
b) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
c) Naudsynt motorferdsel i samband med uttransport av sjuke og skadde bufe. Kjøretøy som
nyttast skal vere skånsam mot markoverflata. Ein skal gi melding til oppsynet for
verneområdet før køyringa skjer.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsreglar)
Forvaltingsstyresmakta kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrensa bruk av naturreservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel rundt kulturminne.
c) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk.
d) Oppsetting av gjerde og utsetting av saltsteinar i samband med beiting.
e) Kontrollert hogst av tre som er til ulempe for bygningar og anlegg.
f) Uttransport av felt elg og hjort med anna køyretøy enn lett beltekøyretøy som nemnt i § 6
andre ledd a.
g) Naudsynt motorferdsel i samband med aktivitetar nemnt i § 4 c og e, og § 7 b, c og d.
§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)
Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet
med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til
tryggleik eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfaldloven
§ 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta avgjer, kan gjennomføre tiltak for
å oppretthalde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er føremålet med vernet, jf.
naturmangfaldloven § 47.
§ 10. (forvaltingsplan)
Det kan utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningsliner for forvalting av
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalde nærare retningsliner for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsstyresmakt)
Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsmynde etter denne forskrifta.
§ 12. (ikraftsetjing)
Denne forskrifta trer i kraft straks. Samtidig blir forskrift 23. november 1984 nr. 1914 om
vern for Uranes naturreservat i Granvin og Kvam kommuner, Hordaland fylke, oppheva.

Vedlegg 5
Forskrift om vern av Stråtveit naturreservat, Vindafjord kommune, Rogaland
Fastsett ved kongeleg resolusjon 7. desember 2018 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvalting av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremja av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1. (føremål)
Føremålet med naturreservatet er å verna eit lågtliggande, variert, oseanisk skogområde
med ein gradient frå bratte, frodige edellauvskoglier ned mot sjøen til høgareliggande åsar med
skrinn furuskog. I tillegg til rik edellauvskog med grove gamle stuvar av ask, alm og lind med
fleire raudlista, oseaniske lavartar, er det ein del lågurt-eikeskog og rik sump- eller kjeldeskog med
svartor.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet omfattar følgjande gnr./bnr.: Vindafjord kommune: 101/1, 101/2, 101/3,
102/1.
Naturreservatet dekker eit totalareal på om lag 1765 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. Dei nøyaktige grensene for
naturreservatet skal merkast i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.
Verneforskrifta med kart skal oppbevarast i Vindafjord kommune, hos Fylkesmannen i
Rogaland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernereglar)
I naturreservatet må ingen gjere noko som forringar verneverdiane som er nemnde i
føremålet med vernet.
I naturreservatet gjeld følgjande vernereglar:
a) Vegetasjonen, medrekna daude buskar og tre, er verna mot skade og øydelegging. Det er
forbode å fjerna planter og sopp inkludert lav eller delar av desse frå naturreservatet.
Planting eller såing av tre og annan vegetasjon er forbode.
b) Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er verna mot skade, øydelegging og unødig
forstyrring. Utsetjing av dyr er forbode.
c) Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endra naturmiljøet, som til dømes oppføring av
bygningar, anlegg, gjerde, andre varige eller mellombelse innretningar, parkering av
campingvogner, brakker e.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar,
kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering eller anna form for tørrlegging, uttak,
oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte ureiningar,
plassering av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske middel. 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, matsopp og ramslauk.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldande lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldande lovverk.
d) Beiting.
e) Vedlikehald av eksisterande bygningar, vegar og andre anlegg og innretningar i samsvar
med tilstanden på vernetidspunktet.
f) Bålbrenning med tørrkvist frå bakken eller med ved teken med inn i naturreservatet i
samsvar med gjeldande lovverk.
g) Bruk av eksisterande pullertar i strandsona til fortøying av båtar og andre flytande
konstruksjonar som ligg utanfor 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 på land og på vatn er forbode, medrekna landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel, hest og kjerre samt riding er forbode utanom eksisterande vegar og stiar.
§ 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- og forvaltingsoppgåver som er bestemt av forvaltingsstyresmakta.
Unntaket gjeld ikkje øvingskøyring.
Ferdselsreglane i § 5 andre ledd er ikkje til hinder for:
a) Naudsynt motorferdsel for uttransport av sjuke og skadde bufe. Køyretøy som nyttast skal
vera skånsamt mot markoverflata. Det skal gjevast melding til ansvarleg oppsyn for
verneområdet før køyring skjer.
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 gje løyve til:
a) Avgrensa bruk av reservatet for aktivitetar nemnt i § 3 d.
b) Istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.
c) Tiltak i samband med forvalting av vilt og fisk.
d) Rydding og vedlikehald av eksisterande stiar.
e) Gjenoppføring av bygningar, anlegg eller innretningar som er gått tapt ved brann eller
naturskade.
f) Oppretta ein ny pullert i vegetasjonslaus strandsone på odde ved Breiavika.
g) Oppføring av gjerde i samband med beiting.
h) Utsetjing av saltsteinar.
i) Uttak av norsk gran og utanlandske bartre.
j) Opplag av båtar.
k) Naudsynt motorferdsel for aktivitetar etter § 4 e og § 7 b, c, e, g, h, og i.
§ 8. (generelle dispensasjonsreglar)
Forvaltingsstyresmakta kan gjere unntak frå forskrifta dersom det ikkje strir mot føremålet
med vernet og ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig, eller dersom omsynet til tryggleik
eller omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt, jf. naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltingsstyresmakta, eller den forvaltingsstyresmakta bestemmer, kan setja i verk tiltak
for å oppretthalda eller oppnå den natur- og kulturtilstanden som er føremålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det skal utarbeidast forvaltingsplan med nærare retningslinjer for forvalting av
naturreservatet. Forvaltingsplanen kan innehalda nærare retningsliner for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltingsstyresmakt)
Miljødirektoratet fastset kven som skal ha forvaltingsstyresmakta etter denne forskrifta.
§ 12. (ikraftsetjing)
Denne forskrifta trer i kraft straks.

Vedlegg 6
Forskrift om vern av Oksåsen naturreservat, Flekkefjord kommune, Vest-Agder
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type
natur i form av alm-lindeskog og lågurt-eikeskog. Området innehar også verneverdier knyttet til
forekomster av svært gamle styvingstrær samt gamle hule trær. Området har et rikt artsmangfold og
mange rødlistearter.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Flekkefjord kommune: 82/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1392 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Flekkefjord kommune, hos Fylkesmannen i Austog Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a)
Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra 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, broer og skilt som eksisterte på
vernetidspunktet.
f) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt 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)
b)

Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt utenom eksisterende veier og stier
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 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) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
d) Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det
ikke er i strid med vernevedtakets formål.
e) Oppsetting av gjerde i forbindelse med beiting.
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e og h, og § 7 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.

Vedlegg 7
Forskrift om vern av Hålandsheia naturreservat, Evje og Hornnes kommune, Aust -Agder
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og sammenhengende skog- og myrområde
med villmarkspreg på et relativt lavt høydelag. Området har rike forekomster av gammel osp og
store partier med gammel og til dels storvokst furuskog med kontinuitetselement representert ved
over 200 år gamle trær.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og evt.
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Evje og Hornnes kommune: 48/1, 48/2, 48/6,
48/9, 52/1, 52/4, 52/7, 52/9, 52/10, 52/36, 72/1, 72/2, 72/3.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 7495 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Evje og Hornnes kommune, hos Fylkesmannen i
Aust- og Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra 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 eller 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, traktorvei og andre anlegg og innretninger i henhold til
tilstand på vernetidspunktet.
e) Merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper, broer og skilt som eksisterte på
vernetidspunktet.
f) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall av eksisterende energi- og
kraftanlegg.
g) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linjetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.
h) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt i samsvar med gjeldende lovverk.

i) Beiting.
j) Utsetting av saltstein.
k) Hogst av ved til eksisterende hytter innenfor avmerket område ved Ljosevatnet.
§ 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 er forbudt utenom eksisterende veier eller sti 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 og hjort med hest eller lett terrenggående beltekjøretøy
som ikke setter varige spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på
eksisterende 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) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
d) Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det
ikke er i strid med vernevedtakets formål.
e) Oppsetting av gjerde i forbindelse med beiting.
f) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og
fornyelse av eksisterende kraftlinje.
h) Motorferdsel for nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytter på
gnr/bnr 52/1, 52/21, 52/33 og 72/3. Transport skal fortrinnsvis skje på snødekt mark.
i) Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller
naturskade.
j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e og j, og § 7 a, b, e og j.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan foreta 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 Øyvassheia naturreservat, Åmli kommune, Aust -Agder
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare en sjeldent stor og velarrondert forekomst av
intakt, gammel og storvokst granskog med rike forekomster av gammel og grovvokst osp. Området
har særlig betydning for biologisk mangfold i form av å være en utpostlokalitet for gammel
granskog.
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: 20/1, 20/9 og 20/10.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 7859 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Åmli kommune, hos Fylkesmannen i Aust- og
Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra 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 eller 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, inkludert enkle traktorsleper og
innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
e) Merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper, broer og skilt som eksisterte på
vernetidspunktet.
f) Rydding av veikant inntil 2 meter fra kant av veibane langs eksisterende skogsbilvei fra
Vassbotn til Brattekleiv.
g) Uttak av grus til nødvendig vedlikehold av Øyvassheiavegen i et grustak ved Vassbotn og
et ved Brattekleiv.
h) Vedlikehold og istandsetting av bygninger på Tjønnestøyl innenfor rammen av opprinnelig
størrelse og utforming.

i)

Rydding og vedlikehold av setervoller rundt bygning på Tjønnestøyl etter nærmere avtale
med forvaltningsmyndigheten.
j) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt i samsvar med gjeldende lovverk.
k) Beiting.
l) Utsetting av saltstein.
5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Sykling og bruk av hest er forbudt utenom eksisterende veier eller stier 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 og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke
setter varige spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d) Nødvendig motorferdsel på skogsbilvei langs Sinevatn fra Vassbotn til Tjønnestøyl og
Brattekleiv.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
d) Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
e) Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det
ikke er i strid med vernevedtakets formål.
f) Oppsetting av gjerde i forbindelse med beiting.
g) Oppkjøring og vedlikehold av skiløype i forbindelse med idrettsarrangement etter trasé vist
på vernekartet.
h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e og l, og § 7 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 foreta 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. 166
om vern av Øyvassheia naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder.

Vedlegg 9
Forskrift om vern av Siljufjellet naturreservat, Drangedal kommune, Telemark
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å verne et skogområde som har særlig betydning for
biologisk mangfold på grunn av forekomst av relativt store arealer med lavlandsskog og rike
skogtyper som lågurtskog, lågurtgranskog, gammel eikeblandingsskog og edelløvskog, med en
god del død ved og kontinuitetskrevende arter. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på
grunn av forekomst av lågurt-eikeskog og en rekke sjeldne og truede arter av sopp, lav og
karplanter.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Drangedal kommune: 28/4.
Naturreservatet dekker et totalareal på 1991 daa. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Fylkesmannen i
Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i
verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og
kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak,
oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller 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) Beiting.
e) Vedlikehold av eksisterende traktorveier vist på vernekartet, i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
f) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
g) Utsetting av saltsteiner.
h) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.
i) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende
lovverk.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Sykling, bruk av hest og kjerre samt ridning 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 kjøringen.
b) Nødvendig uttransport av felt storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorveger vist på vernekartet.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
b) Nødvendig uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i
§ 6 annet ledd b.
c) Hogst av etablerte plantefelt.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
f) Oppsetting og vedlikehold av gjerder.
g) Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd.
h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og g, og § 7 a, c, e og f.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldlovens § 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 Urdalen naturreservat, Tinn kommune, Telemark
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som har særlig betydning for
biologisk mangfold på grunn av forekomst av eldre lavlandsbarskog med mye boreal løvskog og
dels edelløvtrær. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av rik
lågurtbarskog som lågurt-furuskog og lågurt-grankalkskog, samt forekomst av barlind på sin
innergrense i Telemark.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Tinn kommune: 165/8, 165/22, 165/2323.
Naturreservatet dekker et totalareal på 1916 daa. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Tinn kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i
verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller
kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak,
oppfylling eller lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
f) Utsetting av saltsteiner.
g) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
h) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.
i) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende sti avmerka på vernekartet.

§ 5. (regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Sykling, bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom eksisterende 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 kjøringen.
b) Nødvendig uttransport av felt storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i
§ 6 annet ledd b.
b) Hogst av etablerte plantefelt.
c) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder.
f) Istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 b, d, e og f.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 11
Forskrift om vern av Gygrestolen naturreservat, Bø og Nome kommuner, Telemark
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å verne et skogområde som har særlig betydning for
biologisk mangfold på grunn av forekomst av større sammenhengende gammelskogsarealer i
sørboreal og mellomboral sone, herunder gammel lavlandsblandingsskog og lavlandsgranskog, og
med rike forekomster av grov, gammel osp med mye død ved, samt død ved av gran. Området har
særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av stort artsmangfold med forekomst av sjeldne og
truede arter av vedboende sopp særlig knyttet til ospelæger, samt forekomst av høyproduktiv og lite
påvirket t granskog og fragmenter av linde-hassel-dominert rasmarkskog og rik or-askeskog.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nome kommune: 117/1, 117/4, 117/5, 117/6. Bø
kommune: 60/1, 60/3, 60/5, 62/2, 62/3.
Naturreservatet dekker et totalareal på 3876 daa. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Bø og Nome kommuner, hos Fylkesmannen i
Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i
verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller
kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak,
oppfylling eller lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
f) Utsetting av saltsteiner.
g) Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
h) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.
i) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier avmerka på vernekartet.

j)

Vedlikehold av eksisterende traktorveier vist på vernekartet i samsvar med tilstand på
vernetidspunktet.
k) Vegetasjonsrydding og skjøtsel ved hytte ved Rugbølet, gnr/bnr 117/10 i Nome kommune
etter nærmere avtale med forvaltningsmyndigheten.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Sykling, bruk av hest og kjerre samt ridning forbudt utenom eksisterende traktorveier 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 kjøringen.
b) Nødvendig uttransport av felt storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d) Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei over gnr/bnr 117/6 for skogsdrift på
gnr/bnr 62/3 i Bø kommune.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
b) Nødvendig uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i
§ 6 annet ledd b.
c) Hogst av etablerte plantefelt.
d) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
f) Oppsetting og vedlikehold av gjerder.
g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
h) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og j, og § 7 a, c, e, f og g.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.

§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25.november 2016 nr.
1385 om vern av Gygrestolen naturreservat, Bø kommune, Telemark.

Vedlegg 12
Forskrift om vern av Mælslia naturreservat, Tinn kommune, Telemark
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å verne et område som har særlig betydning for biologisk
mangfold på grunn av store og artsrike områder med gammel skog på kalkrikt grunnfjell. Området
har særskilt naturvitenskapelig verdi som referanseområde for urterik barskog med betydelig
innslag av død ved og mosaikkpreget blandingsskog i mellomboreal og boreal sone. Området har
forekomst av flere sjeldne arter av lav og vedboende sopp.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og evt.
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Tinn kommune: 107/4, 107/5, 108/1, 108/5,
109/4, 109/7, 109/8, 110/1, 110/4, 110/5.
Naturreservatet dekker et totalareal på 2071 daa. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for reservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Tinn kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i
Miljødirektoratet og i Klima og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i
verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og
kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak,
oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller 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) Beiting.
e) Utsetting av saltsteiner.
f) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.
g) Bålbrenning 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)

Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning
av linjetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Sykling, bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom 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 øvingskjøring.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
b) Nødvendig uttransport av felt storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på
eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant
sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
b) Hogst av etablerte plantefelt.
c) Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 d.
d) Uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrengkjørende beltekjøretøy
e) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt
f) Oppsetting og vedlikehold av gjerder
g) Istandsetting og vedlikehold av kulturminner.
h) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og
fornyelse av eksisterende kraftlinje.
j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og § 7 a, b, e, f og g.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 2. september 2005 nr. 994
om verneplan for skog, vedlegg 23, Mælslia naturreservat, Tinn kommune, Telemark og forskrift
26. juni 2009 nr. 899 om verneplan for skog, vedlegg 16, fredning av Mælslia nord naturreservat,
Tinn kommune, Telemark.

Vedlegg 13
Forskrift om vern av Kleppefjell naturreservat, Hjartdal kommune, Telemark
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å verne et skogområde som har særlig betydning for
biologisk mangfold på grunn av forekomst av et særprega og artsrikt kalkfuruskogsområde på
grunnfjellet. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av stort artsmangfold med
forekomst av en rekke sjeldne og truede arter, blant annet en særlig rik orkideflora.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Hjartdal kommune: 62/4, 65/1, 65/2, 65/8, 65/7,
65/9, 66/1, 68/1, 71/1, 71/2.
Naturreservatet dekker et totalareal på 1747 daa. Grensene for naturreservatet går fram av
kart Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Hjartdal kommune, hos Fylkesmannen i Telemark,
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i
verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og
kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak,
oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller 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) Beiting.
e) Vedlikehold av eksisterende traktorveier vist på vernekartet, i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
f) Vedlikehold av telemast og tilhørende bygning i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
h) Utsetting av saltsteiner.
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 landing og start med luftfartøy.
b) Sykling, bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom 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 kjøringen.
b) Nødvendig uttransport av felt storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i
terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorveier vist på vernekartet.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Nødvendig uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i
§ 6 annet ledd b.
b) Hogst av etablerte plantefelt.
c) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
d) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
e) Oppsetting og vedlikehold av gjerder.
f) Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd.
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, f og h, og § 7 b, d og e.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 705 om
fredning av Kleppefjell naturreservat, Hjartdal kommune, Telemark.

Vedlegg 14
Forskrift om vern av Hitterød naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som har særlig betydning for biologisk
mangfold på grunn av forekomst av lavlandsskog i boreonemoral sone og med rike skogtyper som
lågurt-lyngkalkskog, lågurt-eikeskog og kalklindeskog og med innslag av kalkgranskog og åpen
grunnlendt kalkmark. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av flere
sjeldne og truede arter av sopp og lav, samt en bekkekløft med funn av flere nasjonalt sett sjeldne
vårfluearter
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og evt.
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Porsgrunn kommune: 73/9, 73/13.
Naturreservatet dekker et totalareal på 144 daa. Grensene for naturreservatet går fram av
kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Porsgrunn kommune, hos Fylkesmannen i
Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i
verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende 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., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og
kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak,
oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller 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 og bruk av grill er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Vedlikehold og merking av eksisterende tursti vist på vernekartet.
f) Vedlikehold av vannledning vist på vernekartet.
g) Vedlikehold av traktorveier inntegna på vernekartet i henhold til standard og veiklasse på
vernetidspunktet.
h) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
i) Vedlikehold av ryddesone for utsikt ved gnr./bnr. 73/24 som på vernetidspunktet.

j) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.
k) Bruk av eksisterende båtplasser og notfeste.
§ 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, bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom eksisterende traktorveier 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 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)
Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
b) Oppføring av nye anlegg for Kystverket.
c) Istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Istandsetting og vedlikehold av gammel brygge, samt nødvendig adkomst til denne langs
eksisterende sti.
e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som
nevnt i § 6 annet ledd b.
f) Hogst av etablerte plantefelt.
g) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
h) Oppsetting og vedlikehold av gjerder.
i) Øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd.
j) Utsetting av saltsteiner.
k) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f, g og i og § 7 c, 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. Samtidig oppheves forskrift 30. juni 2006 nr. 794 om
verneplan for Oslofjorden – delplan Telemark, vedlegg 1, fredning av Hitterødbekken
naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark.

Vedlegg 15
Forskrift om vern av Bogen naturreservat, Spydeberg kommune, Østfold
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare en ravinedal og bekkekløft dominert av
edelløvskog og gran med tilhørende plante- og dyreliv. Dette er en rik og variert skoglokalitet som
representerer en spesiell og sårbar naturtype. Området har særlig betydning for biologisk mangfold.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensing)
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Spydeberg kommune: 75/20, 76/3 og 76/4.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 62 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart
datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Spydeberg kommune, hos Fylkesmannen i Østfold,
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. Foring av vilt er forbudt.
c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av
masse, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller andre konsentrerte
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
e) Bålbrenning er forbudt.
f) Beiting er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark.
§ 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 er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel og ridning er forbudt.

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og villsvin med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget.
b) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
c) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og villsvin med annet kjøretøy enn nevnt i § 6
andre ledd a.
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 b og c.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 16
Forskrift om vern av Strønes naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et rikt skogområde i et intakt ravinelandskap.
Området omfatter fylkets største sammenhengende parti med alm-lindeskog og gråor-askeskog.
Området har særlig betydning for biologisk mangfold.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og evt.
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Trøgstad kommune: 49/1, 50/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 298 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart
datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Trøgstad kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i
verneformålet.
I reservatet gjelder følgende bestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Foring av vilt 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, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller andre konsentrerte
forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
e) Etablering av båtplasser er forbudt.
f) Beiting 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) Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energiog kraftanlegg.
e) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.
f) Fortøyning og opplag av en båt på eksisterende båtplass i tilknytning til gnr./bnr. 50/19.
g) Vedlikehold av eksisterende veier og stier avmerket på vernekartet, herunder eksisterende
trappeanlegg, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
h) Vedlikehold av eksisterende kummer for drenering av overflatevann.
i) Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark.

j)

Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved og som ikke påfører fjelloverflater skade og
som er i samsvar med gjeldende lovverk.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel og 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 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 uttransport av felt elg, hjort og villsvin med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget.
b) Nødvendig kjøring på eksisterende veier i forbindelse med bruk av hytter.
c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av veier og kummer etter § 4 g og
h.
d) 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.
e) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og villsvin med annet kjøretøy enn lett
beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd a.
c) Rydding av vegetasjon mot dyrket mark.
d) Rydding av vegetasjon langs eksisterende veier og stier.
e) Rydding av vegetasjon og opprensking i utgravd kanal for å opprettholde nåværende bruk
av eksisterende båtplass, jf. § 4 f.
f) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
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 kraftlinje.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av
kulturminner, jf. § 7 f.
j) Nødvendig tiltak for vedlikehold og sikring av fylkesvei 115, herunder bruk av motorisert
transport.
§ 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 opprett-holde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.

§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 13. desember 2013 nr.
1457 om vern av Strønes naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold.

Vedlegg 17.
Forskrift om vern av Melåsmoen naturreservat, Elverum kommune, Hedmark
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare som økosystem en sandfuruskog med forekomster
av sjeldne sandfuruskogsopper, med spesielt fokus på slørsopper. Området har et stort mangfold av
jordboende mykorrhizasopper knyttet til furu i sandfuruskog.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Elverum kommune: 36/1, 63/66.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 120 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Elverum kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark,
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende
lovverk.
e) Beiting.
f) Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende skogsbilveier, traktorveier, stier og
løyper som er avmerket på vernekartet.
g) Gjennomføring av idrettsarrangementer i eksisterende skiløypetraseer og langs eksisterende
stier, traktorveier og skogsbilveier, som avmerket på vernekartet.
§ 5 (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.

b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på skogsbilveier,
traktorveier, stier og løyper 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 før kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d) Preparering av skiløyper langs traseer inntegnet på vernekartet.
e) Motorisert ferdsel på skogsbilveier, avmerket på vernekartet.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Utsetting av saltstein.
e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite.
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 7 b, c, d og e.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 18
Forskrift om vern av Rogberget naturreservat, Åsnes kommune, Hedmark
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur med gammel barskog med
innslag av rogn, osp, selje og lind. Gammelskogen på platået av Rogberget har rikelig med død ved
og arter som gubbeskjegg, svartsonekjuke, lungenever og skrubbenever. I den sørvestvendte
bergskråningen med tilhørende rasmarker vokser det regionalt sjeldne arter som fjellrundbelg,
lakrismjelt og skåresildre. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er
leveområde for en rekke arter knyttet til eldre barskog.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Åsnes kommune: 6/2,10/68, 14/4, 14/19, 85/1,
117/65, 117/66.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 315 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Åsnes kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende
lovverk.
e) Beiting.
f) Vedlikehold, merking og rydding av stien opp til Rogberget, avmerket på vernekartet.
g) Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på sti 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 før kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Utsetting av saltstein.
e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite.
f) Oppsetting av permanente jakttårn.
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 f, og § 7 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 19
Forskrift om vern av Deifjellia naturreservat, Åmot kommune, Hedmark
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur med gammel barskog som
har innslag av varmekjære lauvtrær. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det
er leveområde for en rekke arter knyttet til eldre barskog.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Åmot kommune: 37/1, 39/1, 39/21, 39/31.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2940 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Åmot kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til 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 ei ljørkoie.
f) Vedlikehold av traktorveier avmerket på vernekartet i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
g) Merking, rydding og vedlikehold av stier avmerket på vernekartet.
h) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende
lovverk.
i) Vedlikehold av vegetasjon og skilter langs grense mot skytefelt.
j) Forsvarets øvingsaktivitet, begrenset til nødvendig passering gjennom området med
personell til fots og på ski og uten bruk av skarpe våpen.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på traktorveier og stier
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 før kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget.
c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av vegetasjon og skilter langs
grense mot skytefelt.
d) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
e) Forsvarets motorferdsel med snøskuter på frossen eller snødekt mark, begrenset til
nødvendig støtte for sanitet og beredskap for øvingsvirksomhet nevnt i § 4 j.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Utsetting av saltstein.
e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite.
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 f og g, og § 7 b, c, d og e.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.
§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.
§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 10. juni 2016 nr. 620 om
vern av Deifjellia naturreservat, Åmot kommune, Hedmark.

Vedlegg 20
Forskrift om vern av Fjellkroken naturreservat, Rendalen kommune, Hedmark
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur med noenlunde intakt
gammelskog av gran og furu. Barskogen har et stort innslag av bekker, tjern, myr og kollepartier og
forekomster av selje og bjørk. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er
leveområde for en rekke arter knyttet til eldre barskog.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rendalen kommune: 10/51.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2500 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark,
i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
e) 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.
f) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
g) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
h) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
k) Sanking av bær og matsopp.
l) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
m) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
n) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende
lovverk.
o) Beiting.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
c) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
d) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på traktorvei og sti som er
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 før kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Utsetting av saltstein.
e) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite.
f) Gjennomføring av større arrangementer/øvelser i regi av Forsvaret.
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 7 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 21
Forskrift om vern av Kvannskardkletten naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klimaog miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur med gammel og urørt skog
av furu med innslag av gran- og bjørkeskog, ulike typer sumpskog og myr, samt to velutviklede
bekkekløfter med fossefall og delvis fosserøyksone. Reservatet er også et viktig kalvingsområde for
villrein i Rondane sørområde. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at er
leveområde for en rekke arter knyttet til eldre bar- og lauvskog samt bekkekløfter.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 13/41, 14/381, 17/1,
17/6, 19/141.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 42 990 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Stor-Elvdal kommune, hos Fylkesmannen i
Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting
eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring
av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse
av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er
forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Bålbrenning med tørrkvist fra bjørk eller fra bakken, eller med medbrakt ved, i samsvar
med gjeldende lovverk.
e) Vedlikehold av eksisterende bygninger avmerket på vernekartet i henhold til opprinnelig
tilstand.
f) Vedlikehold av eksisterende veier avmerket på vernekartet i henhold til tilstand på
vernetidspunktet, samt rydding av vegetasjon inntil 8 meter fra veiens midtlinje.
g) Rydding, merking og vedlikehold av stier og løyper avmerket på vernekartet.
h) Beiting.
i) Utsetting av saltstein.

j)

Bruk av reservatet til jakthundprøver og arrangementer i forbindelse med
hundeløypekjøring, utenom tidsperioden f.o.m 1. mai t.o.m. 10. juni av hensyn til
villreinen.
k) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, i samsvar med gjeldende lovverk.
l) Rydding av vegetasjon og hogst rundt eksisterende bygninger i ei sone på 40 meter fra
husveggen.
§ 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) Lavtflyging under 300 meter er forbudt f.o.m. 1. mai t.o.m. 10. juni av hensyn til villreinen
og kalving.
c) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt 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) 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 hest eller lett beltekjøretøy som ikke
setter varige spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy utenom tidsperioden f.o.m. 1. mai t.o.m. 10. juni
av hensyn til villreinen og kalving.
d) Motorisert ferdsel på veier avmerket på vernekartet.
e) Oppkjøring av ski- og hundeløyper i traseer avmerket på vernekartet.
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beite.
d) Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller
naturskade.
e) Mindre tilbygg til eksisterende bygninger og ombygging av eksisterende bygninger
innenfor opprinnelig størrelse.
f) Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytter i
naturreservatet.
g) Utkjøring av annet hjortevilt.
h) Bruk av snøskuter på frossen eller snødekt mark eller helikopter, utenom tidsperioden
f.o.m. 1. mai t.o.m. 10. juni av hensyn til villreinen og kalving, i forbindelse med
forskning.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 e, f, g, i, k og l samt § 7 b, c, d
og e.
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
verne-vedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette
tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 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 22
Forskrift om vern av Eldåa naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark
Fastsatt ved kongelig resolusjon 7. desember 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.
100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62.
Fremmet av Klima- og miljødepartementet.
§ 1. (formål)
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med en bestemt type natur i
form av ei bekkekløft og store forekomster av gammel skog med preg av urskog, og skog
med naturlig dynamikk, i tillegg til de ulike typer kravfulle og sjeldne plante-, lav- og
sopparter som finnes i området.
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig naturlig og urørt
tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.
§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Stor-Elvdal kommune: 11/1, 11/2, 11/3, 11/5.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 40 069 dekar. Grensene for naturreservatet går
fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Stor-Elvdal kommune, hos Fylkesmannen i
Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det
er forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende
lovverk.
d) Beiting.
e) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn under storviltjakt. Midlertidige jakttårn
skal fjernes hvert år etter avsluttet jakt.
f) Forsiktig rydding av småbusker og kvist i siktgater på jaktposter i forbindelse
med storviltjakt.

g) Rydding og vedlikehold av eksisterende stier, traktorveier og veier, avmerket på vernekartet.
h) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
i) Vedlikehold av eksisterende bygninger, innretninger og anlegg i henhold til tilstand på
vernetidspunktet.
j) Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
k) Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av
linjetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet.
§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på stier, traktorveier og veier,
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 før kjøring.
b) Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.
c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d) Motorisert ferdsel på veier 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
§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
d) Utsetting av saltstein.
e) Nødvendig motorferdsel for frakt av materiell, utstyr og ved inn til hytter og buer.
f) Rydding av nye siktgater i forbindelse med jaktposter for storviltjakt.
g) Bruk av ATV på Stakavegen, og bil/traktor på Stormyrvegen for nødvendig uttransport av felt elg,
hjort og bjørn.
h) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
i) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og fornyelse av
eksisterende kraftlinje.
j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 g og i og § 7 b, c, d og k.
k) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk
l) Forsvarets øvelse med orientering på enkeltmannsnivå.

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
verne- vedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.
§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak
for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, 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 21. juni 2017 nr. 893 om
vern av Eldåa naturreservat, Stor-Elvdal kommune, Hedmark.

