
 

Vedlegg 1: Utkast til forskrifter for områder foreslått for vern 

Det er lagt ved kart for de områdene der det er stier som skal kunne merkes og vedlikeholdes uten 

søknad. Formuleringer som ikke er «standard», men som er tilpasset det enkelte verneområdet, er 

markert med rød tekst.  
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Forskrift for vern av Austervefsna naturreservat i Grane og Hattfjelldal kommuner i 

Nordland fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare en stor elvedal med truet, sjelden og sårbar natur med sitt 

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

Området representerer en rekke sjeldne naturtyper, med unik kombinasjon av størrelse, urørthet 

og variasjon. Området har særlig betydning for biologisk mangfold i form av blant annet en 

grunnlendt, åpen reinrose-rødflangre-kalkskog som er unik og et svært høyt antall truede og 

sårbare arter. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi.  

 

Det er en målsetning å bevare verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt 

videreutvikle dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 75/1 i Grane kommune og 1/1, 2/1, 83/1, 84/1, 2, 86/1 

og 87/1 i Hattfjelldal kommune. Naturreservatet dekker et totalareal på 16313 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane og Hattfjelldal kommuner, hos Statsforvalteren i 

Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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



 

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp.  

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk  

d) oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt 

e) beiting 

f) utsetting av saltstein 

g) bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

h) vedlikehold av veg, bygninger, anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet 

i) drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, av eksisterende energi- og 

kraftanlegg i verneområdet 

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

linetverrsnitt, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig 

k) reindriftens nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel og for vedlikehold av lovlig 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Tørr gran og furu skal ikke felles 

l) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

m) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

n) rydding og stell av hyttetomter, inntil 1 dekar 

o) rydding, vedlikehold og merking av Stormlivegen og Berglivegen med avstikkere ned til 

Holmen og Storia 

p) rydding av fiskeplasser ved 

1. Hattfjellforsen og fiskeplass sørøst for Finnmoholten 

2. Vriomforsen 

3. Fisklausforsen 

4. Mjølkarliforsen 

5. Tjuvhusholten 

6. Bergdalsia 

7. Stormlineset-Salomontjønna og videre ned til Holmen 

q) rydding av stier ned til fiskeplasser ved områder nevnt ovenfor fra 

1. Berglivegen, Stormlivegen og RV 73 

2. Eksisterende stier mellom fiskeplasser langs elva, vist på vernekartet 

r) drift og vedlikehold av laksetrapper 

 



 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel  

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

luftfartøy  

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

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for 

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring  

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

spor i terrenget  

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

e) nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

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

sendes melding til forvaltningsmyndigheten 

f) nødvendig kjøring med traktor for transport av felt elg og hjort på etablert traktorvei inn 

til Salomontjønna 

g) motorisert ferdsel langs Stomliveien og Bergliveien 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder og samleanlegg 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i 4 bokstav f, h og r og 7 bokstav b, 

f og p 



 

i) oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 

j) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 

kraftanlegg, samt oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftlinjer 

k) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

l) start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift 

m) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er ødelagt ved brann eller 

naturskade 

n) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til 

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

naturskade 

o) gjenoppbygging eller nybygging av laksetrapper 

p) begrenset uttak av elvegrus ved Holmen og Storia for drift og vedlikehold av eksisterende 

vei på sørsiden av Auster-Vefsna 

q) nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter i naturreservatet med 

beltekjøretøy på frossen og snødekt mark 

r) kjøring på eksisterende traktorveier i forbindelse med uttransport av tømmer fra 

bakenforliggende skog 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 10.11.2017 nr. 1746 om vern av 

Auster-Vefsna naturreservat, Grane og Hattfjelldal kommuner, Nordland.  



 

Forskrift for vern av Bollermolia naturreservat  

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et rikt naturområde med truet, sjelden og sårbar natur, 

med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 

prosesser. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for flere 

arter knyttet til gammelskog.  

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 129/1 og 130/1 i Hemnes kommune. Naturreservatet 

dekker et totalareal på 541 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Hemnes kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 



 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

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

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

f) utsetting av saltsteiner 

g) reindriftens nødvendige uttak av bjørk for vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og 

annet reindriftsutstyr. Tørr gran og furu skal ikke felles 

h) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

i) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

j) tradisjonell lavplukking i forbindelse med reindrift 

k) bruk av eksisterende taubane i forbindelse med nedfrakting av lav 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

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

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 



 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk  

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav f og j og § 7 bokstav b 

og f 

i) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

j) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 



 

Forskrift for vern av Breiskardet naturreservat i Grane kommune i Nordland fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et variert område med blant annet vegetasjonstypene 

boreal regnskog og høgstaudegranskog, med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, 

økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har stor betydning for biologisk 

mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til gammel barskog og boreal 

regnskog. 

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 58/4 i Grane kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 4982 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 



 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt 

e) forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt 

f) beiting 

g) utsetting av saltsteiner 

h) bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

i) rydding og vedlikehold av eksisterende stier og ferdselsveger avmerket på vernekartet 

j) drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, av eksisterende energi- og 

kraftanlegg i verneområdet 

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

linetverrsnitt, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig 

l) reindriftens nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel og for vedlikehold av lovlig 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Tørr gran og furu skal ikke felles 

m) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

n) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 



 

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

varige spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

e) nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

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

sendes melding til forvaltningsmyndigheten 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav g og § 7 bokstav b og 

f 

i) oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 

j) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 

kraftanlegg, samt oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftlinjer 

k) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

l) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  



 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

En sti som bør markeres på vernekartet er tegnet med rød, stipla strek i kartet, men den går 

sannsynligvis lenger opp mot fjellet: 

   



 

Forskrift for vern av Danielåsen naturreservat i Grane kommune i Nordland fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et rikt skogområde med truet, sjelden og sårbar natur, med 

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

Området har særlig betydning for biologisk mangfold med den kalkpåvirkede granskogen på høy 

bonitet og innslag av furuskog med naturskogskvalitet. Området er typisk for regionen. 

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 77/1, 79/1 og 83/2 i Grane kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 12713 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 



 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt 

e) beiting 

f) utsetting av saltstein 

g) bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles  

h) rydding, merking og vedlikehold av eksisterende sti, avmerket på vernekartet 

i) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som er i bruk på vernetidspunktet 

j) drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, av eksisterende energi- og 

kraftanlegg inntil verneområdet 

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

linetverrsnitt, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig 

l) reindriftens nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel og for vedlikehold av lovlig 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Tørr gran og furu skal ikke felles 

m) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

n) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av plantearter som står på den til enhver 

tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på andre 

trær enn bjørk 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 



 

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

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

e) nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

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

sendes melding til forvaltningsmyndigheten 

f) bruk av snøskuter langs den eksisterende skuterløypen i sørøstre del av verneområdet. 

Unntaket gjelder bare når løypa er offisielt åpen 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre led bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder og samleanlegg 

g) nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første 

ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav f og § 7 bokstav b og f 

i) oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 

j) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 

kraftanlegg, samt oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftlinjer 

k) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

l) start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift 

m) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er ødelagt ved brann eller 

naturskade 

n) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til 

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

naturskade 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  



 

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 10.11.2017 nr. 1748 om vern av 

Danielåsen naturreservat, Grane kommune, Nordland. 

 

Eventuell sti som bør markeres på vernekartet er tegnet med grå strek i kartet:

  



 

Forskrift for vern av Grytåvatnet naturreservat i Vefsn kommune i Nordland fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et rikt naturområde med truet, sjelden og sårbar natur, 

med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 

prosesser. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er leveområde for flere 

arter knyttet til edelløvskog og gammel barskog. 

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører gnr./bnr. 245/2 i Vefsn kommune. Naturreservatet dekker et totalareal 

på 3099 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Vefsn kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 



 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) utsetting av saltsteiner 

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

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

g) rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier avmerket på vernekartet 

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 

linetverrsnitt, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig 

j) reindriftens nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel og for vedlikehold av lovlig 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Tørr gran og furu skal ikke felles 

k) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

l) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring  



 

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

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

e) nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg inntil verneområdet. Ved bruk av motorisert 

transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav e og § 7 bokstav b og 

f 

i) oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 

j) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje 

k) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

l) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 



 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

Eventuell sti som bør markeres på vernekartet er tegnet med grå strek i kartet:

  



 

Forskrift for vern av Holmvassdalen naturreservat i Grane kommune i Nordland 

fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et relativt lite påvirket naturområde med dets samlede 

naturvariasjon i form av arter, naturtyper, økosystemer og et stort biologisk mangfold, og de 

naturlige geologiske og økologiske prosesser. Området er egenartet i form av at det har en stor 

forekomst av gammel naturskog, et stort innslag av rike skogtyper og et rikt artsmangfold. 

Området har med denne bakgrunn en særskilt pedagogisk og vitenskapelig betydning. 

 

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 

næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.   

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 1/1, 3/1, 58/1, 58/4, 59/1, 60/1 og 61/1 i Grane 

kommune. Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 76 km2. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 



 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt 

e) beiting 

f) utsetting av saltsteiner 

g) bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

h) rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier avmerket på vernekartet 

i) vedlikehold av eksisterende anlegg og bygninger i henhold til standard 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 

linetverrsnitt, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig 

l) reindriftens nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel og for vedlikehold av lovlig 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Tørr gran og furu skal ikke felles 

m) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

n) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

o) oppgradering og vedlikehold av gammel anleggsvei til Holmvassås i henhold til standard 

for landbruksvei klasse 7 

p) nødvendig vedlikehold av jernbaneanlegget med alle tilhørende elementer, inkludert 

vegetasjonsregulering av hensyn til jernbanedriften. Inkluderer også elektrifisering av 

jernbanestrekningen 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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



 

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

e) nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

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

sendes melding til forvaltningsmyndigheten 

f) bruk av jernbanelinja gjennom området, og nødvendig transport inn til jernbaneanlegget 

på anleggsvei til Holmvassås 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6, første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 bokstav f og o og § 7 

bokstav b og q 

i) oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 

j) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje 

k) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

l) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

m) gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade 

n) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til 

gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade 

o) uttak av torv til vedlikehold av gammer og hytter i naturreservatet. 

p) bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet i samsvar med en plan som skal 

være godkjent av forvaltningsmyndigheten  

q) oppkjøring av skiløype til gapahuk ved Meisfjærtjønna 



 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 19.12.2008 nr. 1466 om 

verneplan for skog. Vedlegg 13. Holmvassdalen naturreservat, Grane kommune, Nordland. 

 

Eventuelle stier som bør markeres på vernekartet er tegnet inn med grå, stipla strek i kartene på 

neste side. 



 

 

 

I tillegg til stiene inntegnet på kartet, finnes det en sti mellom Litjvatn og Litjmajavatn. Denne må 

tegnes inn på vernekartet. 



 

Forskrift for vern av Kappfjellmoen naturreservat i Grane kommune i Nordland 

fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et variert skogs- og bekkekløftområde med truet, sjelden og 

sårbar natur med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige 

økologiske prosesser. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er 

leveområde for en rekke arter knyttet til kalkrik granskog og dels boreal regnskog.  

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 81/1 i Grane kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 120 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 



 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) utsetting av saltsteiner 

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

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

g) reindriftens nødvendige uttak av bjørk for vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og 

annet reindriftsutstyr 

h) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

i) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

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

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 



 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav e og § 7 bokstav b og 

f 

i) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

j) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

Forskrift for vern av Litlfiplingdalselva naturreservat i Grane kommune i Nordland 

fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur, samt å 

bevare ei velarrondert og tilnærmet urørt bekkekløft med sitt biologiske mangfold i form av 

naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har særlig betydning 

for biologisk mangfold spesielt knyttet til fuktig lokalklima og kalkrik vegetasjon, og spesielt 

interessant er Lobarion-samfunn på gran og einer. Området har særskilt naturvitenskapelig 

verdi.   

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 70/1, 73/1, 74/1 i Grane kommune. Naturreservatet 

dekker et totalareal på 3098 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som 

lages etter grensemerking.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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



 

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt 

e) beiting 

f) utsetting av saltsteiner 

g) bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende 

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

h) drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, av eksisterende energi- og 

kraftanlegg inntil verneområdet  

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

linetverrsnitt, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig 

j) reindriftens nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel og for vedlikehold av lovlig 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Tørr gran og furu skal ikke felles 

k) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

l) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av plantearter som står på den til enhver 

tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på andre 

trær enn bjørk 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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



 

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

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

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

e) nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

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

sendes melding til forvaltningsmyndigheten 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting av gjerder og samleanlegg 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav f og § 7 bokstav b og f 

i) oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 

j) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og 

kraftanlegg, samt oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftlinjer 

k) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

l) start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift 

m) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er ødelagt ved brann eller 

naturskade 

n) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til 

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

naturskade 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 



 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

Forskrift for vern av Litlfjellet naturreservat i Grane kommune i Nordland 

fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et variert skogsområde med truet, sjelden og sårbar natur 

med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 

prosesser. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi, og har stor betydning for biologisk 

mangfold da det er leveområde for sjeldne arter som har de eneste eller ett av få kjente 

leveområder her. 

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 63/1 og 63/130 i Grane kommune. Naturreservatet 

dekker et totalareal på 926 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Hemnes kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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



 

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) utsetting av saltsteiner 

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

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

g) drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall, av eksisterende energi- og 

kraftanlegg i verneområdet 

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

linetverrsnitt, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig 

l) reindriftens nødvendige uttak av bjørk til vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og 

annet reindriftsutstyr 

m) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

i) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt  

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 



 

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

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

e) nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

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

sendes melding til forvaltningsmyndigheten 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav e og § 7 bokstav b og 

f 

i) oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 

j) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje 

k) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

l) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

m) reindriftens nødvendige uttak av bjørk til vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og 

annet reindriftsutstyr 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  



 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

Forskrift om endring av forskrift om Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken 

vaarjelimmiedajve, Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner, Nordland.  

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

naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 35 og § 77. Fremmet av Klima- og 

miljødepartementet.  

      I  

I forskrift 29. mai 2009 nr. 553  om Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve, 

Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner, Nordland, gjøres følgende endringer:  

§ 1 skal lyde:  

Nasjonalparken dekker et areal på ca. 1105 km ², og berører følgende gnr./bnr.:  

Brønnøy kommune: 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 186/1, 186/2, 187/1, 

188/1, 188/3, 188/4, 188/5, 189/1, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 191/1, 191/2, 192/1, 192/2, 193/1, 

193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 195/3, 196/1, 197/1, 198/1, 198/7, 

198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/8, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 200/1, 

200/2, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/10, 202/13, 202/14, 202/18 og 204/1.  

Grane kommune: 52/1, 55/1, 57/1, 58/1 og 59/1.  

Vefsn kommune: 13/1, 30/1, 31/1, 244/1, 244/2, 244/6 og 244/7.  

Vevelstad kommune: 5/1, 5/2, 19/1, 24/1, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 29/1, 

29/2, 30/1, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 32/1, 32/2, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 36/2 og 39/1. 

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:50 000, datert 

Miljøverndepartementet mai 2009, med endringer vist på kart «Del av Lomsdal-Visten 

nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve» datert Klima- og miljødepartementet [dato]. De nøyaktige 

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

Verneforskriften med kart oppbevares i kommunene Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad, hos 

Statsforvalteren i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og Miljødepartementet.  

 

      II 

Forskriften trer i kraft straks.  

 

  



 

Forskrift for vern av Mikkeljordmoen naturreservat i Hattfjelldal kommune i 

Nordland fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et variert gammelskogsområde med blant annet 

naturtypene kalkgranskog og bekkekløft, med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, 

økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har betydelige naturverdier 

knyttet til en stor, velutviklet elvekløft med eldre, fuktig naturgranskog, inklusive mindre partier 

med fosserøykmiljøer.  

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 3/1, 7/1 og 8/1 i Hattfjelldal kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 337 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Hattfjelldal kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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



 

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp  

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) utsetting av saltsteiner  

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

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

g) rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier avmerket på vernekartet 

n) reindriftens nødvendige uttak av bjørk til vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og 

annet reindriftsutstyr 

o) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

h) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

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

spor i terrenget 



 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

e) nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

eksisterende energi- og kraftanlegg inntil verneområdet. Ved bruk av motorisert 

transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav e og § 7 bokstav b og 

f 

i) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

j) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 



 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

Eventuell sti som bør markeres på vernekartet er tegnet med grå, stipla strek i kartet: 

  



 

Forskrift for vern av Olaåsen naturreservat i Vefsn kommune i Nordland fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et variert område med blant annet vegetasjonstypene 

kalkgranskog og flomskogsmark, med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, 

arter og naturlige økologiske prosesser. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved 

at det er leveområde for flere arter knyttet til gammelskog og kalkgranskog.  

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 30/1 i Vefsn kommune. Naturreservatet dekker et 

totalareal på 1106 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Vefsn kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 



 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) utsetting av saltsteiner 

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

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

g) reindriftens nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel og for vedlikehold av lovlig 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Tørr gran og furu skal ikke felles 

h) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

i) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

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

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

 

 



 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav e og § 7 bokstav b og 

f 

i) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

j) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



 

Forskrift for vern av Simafjellet naturreservat i Hemnes kommune i Nordland 

fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et gammelskogsområde med truet, sjelden og sårbar natur 

med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 

prosesser, samt lite påvirket skog på kalkgrunn. Området har stor betydning for biologisk 

mangfold ved at det er leveområde for en rekke arter knyttet til gammel, dels fuktig granskog og 

kalkgranskog. 

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører gnr/bnr 123/4, 123/5, 125/1, 125/3, 125/4, 125/5, 126/1, 126/2, 126/3, 

127/1, 129/1 og 129/3 i Hemnes kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 5576,5 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Hemnes kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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



 

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 

 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt 

e) fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt 

f) beiting 

g) utsetting av saltsteiner 

h) bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. Tørr gran 

og furu skal ikke felles 

i) rydding, merking og vedlikehold av eksisterende stier, avmerket på vernekartet 

j) reindriftens nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel og for vedlikehold av lovlig 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Tørr gran og furu skal ikke felles 

k) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

l) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

m) Reindriftas oppsetting av gjerde ved FV 806 langs trasè, 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) motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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



 

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

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

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav g og § 7 bokstav b og 

f 

i) oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 

j) nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og 

fornyelse av eksisterende kraftlinje 

k) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

l) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

m) nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttak av ved og tømmer fra bakenforliggende 

eiendom 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  



 

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25.02.2011 nr. 232 om fredning 

av Simaklubben naturreservat, Hemnes kommune, Nordland. 

 



 

Gjerdet som reindrifta har planer om å sette opp, som bør markeres på vernekartet, er tegnet med 

blå strek i kartet under: 

  



 

Forskrift for vern av Skardmodalen naturreservat i Hattfjelldal kommune i 

Nordland fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare en lite påvirket, kontinental barskoglokalitet med sitt 

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

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 32/1, 33/1 og 34/3 i Hattfjelldal kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 10734 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Hattfjelldal kommuner, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 

 



 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) utsetting av saltstein 

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

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

g) rydding, merking og vedlikehold av eksisterende sti, avmerket på vernekartet 

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

vernetidspunktet 

i) reindriftens nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel og for vedlikehold av lovlig 

oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Tørr gran og furu skal ikke felles 

j) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

n) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

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

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 



 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 bokstav e og i og § 7 

bokstav b, f og k 

i) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

j) start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift 

k) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er ødelagt ved brann eller 

naturskade 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 04.12.1992 nr. 936 om vern av 

Skardmodalen naturreservat, Hattfjelldal kommune, Nordland. 

 



 

Eventuell sti som bør markeres på vernekartet er tegnet med grå, stipla strek i kartet: 

  



 

Forskrift for vern av Spelremvatnet naturreservat i Grane kommune i Nordland 

fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et skogsområde med truet, sjelden og sårbar natur med sitt 

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

Området innehar de viktige og sjeldne naturtypene kalkgranskog og høgstaudegranskog, og har 

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

gammel og kalkrik skog.  

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 34/1 og 36/1 i Grane kommune. Naturreservatet 

dekker et totalareal på 747 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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



 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt

e) bålbrenning er forbudt

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene

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

a) sanking av bær og matsopp

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk

d) beiting

e) utsetting av saltsteiner

f) bålbrenning med medbrakt ved på faste bålplasser vist i vernekartet

g) rydding, merking og vedlikehold av eksisterende sti avmerket på vernekartet

h) reindriftens nødvendige uttak av bjørk for  vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og 

annet reindriftsutstyr

i) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier  og kjøretraséer  i reindriften

j) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk

§ 5 Regulering av ferdsel

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

c) motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 

luftfartøy

d) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

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

e) 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

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

spor i terrenget

g) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver



 

h) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav e og § 7 bokstav b og 

f 

i) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

j) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

Eventuell sti som bør markeres på vernekartet er tegnet med grå, stipla strek i kartet: 



 

  



 

Forskrift for vern av Stavvassdalen naturreservat i Grane og Vefsn kommuner i 

Nordland fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et variert skogsområde med blant annet vegetasjonstypene 

boreal regnskog og kalkgranskog. Området har særlig betydning for biologisk mangfold med sine 

økosystemer, arter og økologiske prosesser, og er livsmiljø for flere sjeldne og truete arter. 

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 30/1 i Vefsn kommune og 52/1 i Grane kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 8087 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Vefsn og Grane kommuner, hos Statsforvalteren i 

Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 



 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) utsetting av saltsteiner 

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

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

g) rydding, merking og vedlikehold av eksisterende sti vist på vernekartet 

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

vernetidspunktet 

i) reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Tørr gran og furu skal ikke felles 

j) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften  

k) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

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

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 



 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav e og § 7 bokstav b og 

f 

i) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

j) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

k) gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade 

l) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til 

gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade 

m) hogst av bjørk til ved til Stavvassetra, etter plan 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 



 

Stier som bør markeres på vernekartet er tegnet med rød, stipla strek i kartet: 

  

  



 

Forskrift for vern av Stortuva naturreservat i Hemnes kommune i Nordland fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et rikt naturområde med truet, sjelden og sårbar natur, 

med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 

prosesser. Området har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det ligger på kalkrik 

grunn og domineres av rike vegetasjonstyper med godt utviklet naturskogs-dynamikk. 

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 115/1 og 116/1 i Hemnes kommune. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 1310 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Hemnes kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 



 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) utsetting av saltsteiner 

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

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

g) reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold 

av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr. Tørr gran og furu skal ikke felles 

h) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

i) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

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

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 



 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav e og § 7 bokstav b og 

f 

i) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

j) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25.02.2011 nr. 234 om fredning 

av Tuvhaugen naturreservat, Hemnes kommune, Nordland. 

  



 

Forskrift for vern av Svartvasselva naturreservat i Grane kommune i Nordland 

fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et skogs- og bekkekløftområde med truet, sjelden og sårbar 

natur med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige 

økologiske prosesser. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er 

leveområde for en rekke arter knyttet til kalkskog og boreal regnskog.  

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 77/1 og 83/2 i Grane kommune. Naturreservatet 

dekker et totalareal på 204 dekar.  

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Grane kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 



 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) utsetting av saltsteiner 

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

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

g) reindriftens nødvendige uttak av bjørk til vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og 

annet reindriftsutstyr 

h) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

i) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

j) vedlikehold av eksisterende vei over Svartvasselva i henhold til standard på 

vernetidspunktet 

 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

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

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 



 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav e og § 7 bokstav b og 

f 

i) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

j) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

k) nødvendig motorferdsel i forbindelse med hogst av bakenforliggende skog på eiendom 

83/1 og 83/2, samt nødvendig oppgradering av veien over Svartvasselva i forbindelse 

med slik hogst 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 



 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



 

Forskrift for vern av Svartåga naturreservat i Hemnes kommune i Nordland fylke 

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

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

miljødepartementet. 

 

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å bevare et gammelskogs- og bekkekløftområde med truet, sjelden 

og sårbar natur med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og 

naturlige økologiske prosesser. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det er 

leveområde for flere arter knyttet til gammel granskog.  

 

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

dem. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. 

 

§ 2 Geografisk avgrensing 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 108/1 i Hemnes kommune. Naturreservatet dekker 

et totalareal på 297 dekar. 

 

Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet…  

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

koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Hemnes kommune, hos Statsforvalteren i Nordland, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

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

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

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

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

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

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

forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende 

d) bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 



 

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene  

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

a) sanking av bær og matsopp 

b) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 

c) felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 

d) beiting 

e) utsetting av saltsteiner  

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

lovverk. Tørr gran og furu skal ikke felles 

g) reindriftens nødvendige uttak av bjørk til vedlikehold av lovlig oppsatte reingjerder og 

annet reindriftsutstyr 

h) nødvendig rydding og vedlikehold av eksisterende flyttleier og kjøretraséer i reindriften 

i) skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (tradisjonell 

samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander, herunder uttak av rikuler på 

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

enhver tid gjeldende norske rødliste eller uttak av særegne vekstformer som rikuler på 

andre trær enn bjørk 

§ 5 Regulering av ferdsel  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy 

b) utenom på eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene  

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring 

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

spor i terrenget 

c) nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 

reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon for avtale med 

oppdragsgiver 

d) landing og start med Forsvarets luftfartøy 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 



 

a) istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner 

b) tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 

c) nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett terrenggående 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd bokstav b 

d) merking og rydding av nye stier 

e) avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 

f) oppsetting og vedlikehold av gjerder 

g) øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 

h) nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 bokstav e og § 7 bokstav b og 

f 

i) nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift 

j) start og landing med helikopter i forbindelse med reindrift 

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

henhold til reindriftsloven. 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9 Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10 Forvaltningsplan 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

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

 

 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 


