
Forskrift om endring av forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, 

Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Viken   

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

miljødepartementet. 

 

      I  

 

I forskrift 5. desember 2008 nr. 1302 om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, 

Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud, gjøres følgende endringer:  

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

 

Forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal 

kommuner, Viken 

 

§ 1 skal lyde:  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 

Sigdal kommune: 104/1, 104/2, 105/1, 106/1, 107/1, 107/2, 107/3, 108/1, 109/1, 109/3, 109/4, 110/1, 

111/1, 111/2, 111/3, 112/1, 113/1, 114/1, 122/1, 127/1, 127/6, 127/7, 127/9, 127/11, 128/1, 128/3, 

128/11, 129/2, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/15, 130/1, 130/5, 130/6, 130/7, 130/17, 130/70, 132/3, 

132/5, 133/2, 133/3, 133/4-8 sameie, 133/5, 133/6, 133/7, 133/11, 134/1, 134/2, 134/4, 134/5, 134/6, 

134/7, 135/1, 136/5, 136/6, 136/22, 136/35, 137/1, 139/3, 140/1, 170/2-3-6-9 sameie, 170/2, 170/3, 

170/5, 170/6, 170/9, 170/13, 170/18, 170/20. 

Rollag kommune: 1/1-5-6 sameie, 2/3, 3/1, 4/3, 5/1, 5/10, 6/7, 6/7-8-11-18-7/1-8/1 sameie, 6/31, 7/1, 

8/1, 8/2, 9/1, 9/6, 9/9, 9/11, 9/12, 9/1-6-9-11-12 sameie, 9/13, 9/18, 39/2, 39/2-3-4-40/1-2 sameie, 

40/1, 40/2, 41/1, 42/1, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/1-2-3-4-5-6-7-8-43/1 sameie, 43/1, 44/1, 44/2, 

44/4-5-6-7-8 sameie, 44/10, 44/11, 44/26, 45/1, 45/2, 45/1-2 sameie, 45/3, 45/4, 45/5, 45/3-4-5 

sameie, 45/11, 45/13, 46/1, 47/1, 47/3, 47/4, 48/1-4 sameie, 48/3, 49/1, 49/2, 50/1, 50/1-51/1 sameie, 

50/2-4 sameie, 51/1, 52/3, 53/1, 53/3-4 sameie, 54/1, 54/2, 54/3, 55/1-2 sameie, 56/1, 56/2, 56/3, 

56/4, 57/1, 57/2, 57/4, 57/5. 

Nore og Uvdal kommune: 159/14, 160/1, 160/3, 161/1, 161/7, 162/1, 163/1, 164/2, 165/2, 165/5, 

165/6, 165/8, 166/2, 167/1. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 156 km2. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Forskriften med kart oppbevares i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, hos 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

 

      II 

Forskriften trer i kraft straks. 

  



Forskrift om vern av Ultvedttjern naturreservat, Ringerike kommune, Viken  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

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

natur i form av et kalkåslandskap med forekomst av en rekke truede arter og naturtyper som i stor 

grad er betinget av kalkforekomstene. Videre skal vernet bidra til å bevare kalkmyr som er voksested 

for sjeldne og interessante plantearter, og å bevare en sjelden og sårbar innsjøtype, en Charasjø. 

Det er en målsetting å beholde verneverdiene og videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Ringerike kommune: 29/1, 29/4, 31/13. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 474 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., 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, opplag av båter, 

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.

g. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av kvist og 

småbusker i skuddfeltet. 

h. Rydding og vedlikehold av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall over traseen, 

samt vedlikehold av skilting og merking. 

i. Vedlikehold av og nødvendig vegetasjonsrydding langs eksisterende skogsbilvei og 

traktorveier avmerket på vernekartet, i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

j. Opplag av tømmer på velteplass ved enden av skogsbilvei sør for Grunntjern. 



 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Utenom eksisterende skogsbilvei, traktorveier og stier angitt på vernekartet er bruk av sykkel 

og hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. Motorferdsel på skogsbilvei sør for Grunntjern avmerket på vernekartet. 

e. Nødvendig motorferdsel på traktorveier avmerket på vernekartet for uttransport av felt elg og 

hjort og i forbindelse med skogsdrift på bakenforliggende areal.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

e. Oppsetting av gjerde for husdyrbeite. 

f. Etablering og merking av nye stier og skiløyper. 

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet og skjøtsel 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 



 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 20. juni 1986 nr. 4225 om 

fredningsbestemmelser for Ultvedttjern naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud. 

  



Forskrift om endring av forskrift om verneplan for barskog, vedlegg 9, fredning av 

Tofteskogen naturreservat, Asker kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

miljødepartementet. 

      I 

 

I forskrift 10. juni 2005 nr. 572 om verneplan for barskog, vedlegg 9, fredning av Tofteskogen 

naturreservat, Hurum kommune, Buskerud, gjøres følgende endringer:  

 

Forskriftens tittel skal lyde:  

Forskrift om vern av Tofteskogen naturreservat, Asker kommune, Viken. 

 

§ 1 skal lyde: 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Asker kommune: 301/1, 302/1, 302/2, 302/3, 

303/3, 303/4, 303/13, 312/23.   

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2970 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Asker kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, 

i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

 

§ 4 skal lyde:  

 

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:  

1. Landing og start med Forsvarets luftfartøy, gjennomføring av militær operativ virksomhet 

og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring 

av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Dette 

unntaket omfatter ikke øvelseskjøring. 

 

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-4, er ikke til hinder for: 

2.  
2.  Uttransport av felt storvilt med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i  

     terrenget. 

3.  

3.   Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall og fare for akutt utfall på eksisterende 

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

til forvaltningsmyndigheten.  

 

4.   

Bestemmelsene i § 3, pkt. 1-3, er ikke til hinder for: 

      4.    Sanking av bær og matsopp. 

5. Jakt etter viltloven, og fiske etter lov om laksefisk og innlandsfisk. 

6. Beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere 

beitetrykket i hele eller deler av reservatet. 

7. Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet. 

8. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

9. Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- 

 



             og kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

10. Oppgradering og fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 

  linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig. 

§ 5, nytt pkt. 7 og nytt pkt. 8 skal lyde:  

 

7. Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4. 

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

fornyelse av eksisterende kraftlinje.  

 

 

§ 8 skal lyde:  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. 

 

 

II 

 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

 

  



Forskrift om vern av Sagåsen og Stueåsen naturreservat, Sarpsborg kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

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

form av lavereliggende eldre skog med stort innslag av eik og gammel osp. Området har variert 

topografi og inneholder en bekkekløft. Det er betydelig innslag av gran på rikere mark i lisidene og i 

bekkekløfta, hvor det også er forekomst av edelløvskog og en del dødved. Det er en målsetting å 

beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: Sarpsborg kommune: 2015/1, 2015/1/6, 2015/2, 

2015/3, 2015/4, 2015/5, 2015/6. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 563 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Sarpsborg kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., 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, forsøpling, 

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

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 med et beitebelegg som ikke skader verneverdiene. 

e. Utsetting av saltsteiner.  

f. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved forutsatt at ikke fjelloverflater 

skades, i samsvar med gjeldende lovverk. 

g. Merking og vedlikehold av stier med standard som på vernetidspunktet. 

h. Vedlikehold av eksisterende hytte og faste innretninger, herunder pumpehus ved Glomma, 

avmerket på vernekart. 

i. Rydding av vegetasjon inntil 1 dekar rundt eksisterende hytte. 

j. Oppsetting av mobile jakttårn fra og med 14 dager før jaktstart. Tårnene skal tas ned senest 



14 dager etter avsluttet jakt. 

k. Vedlikehold av eksisterende traktorveier med standard som på vernetidspunktet.  

l. Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende energi- 

og kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

m. Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

 I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. Bruk av sykkel og ridning er forbudt, med unntak for på stier avmerket på vernekartet. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.  

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

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

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

for verneområdet i forkant av kjøring.  

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

terrenget.  

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

d. Oppsetting av gjerder for beiting.  

e. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og store rovdyr med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b. 

f. Uttak av ved til eget bruk i hytte i verneområdet. 

g. Fjerning av trær som utgjør fare for hytte. 

h. Gjenoppføring av hytte dersom denne går tapt i brann eller naturskade. 

i. Anlegg av supplerende overflate-vannledning langs eksisterende ledningstrase fra Glomma, 

avmerket på vernekart. 

j. Anlegg av enkel gapahuk eller lavvo. 

k. Restaurering av jordkjeller avmerket på vernekart. 

l. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, g, h, j og k og § 7 b, c, d, f, 

g, h, i, j og k. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

 

§ 9. (skjøtsel)  

 Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 



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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

 Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

 Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

 Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 21. juni 2019 nr. 828 om 

vern av Sagåsen naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold.  

 

  



Forskrift om vern av Holene naturreservat, Indre Østfold kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som har særskilt betydning for biologisk 

mangfold i form ved at det inneholder høyproduktiv gammel og lavereliggende skog med rik 

markvegetasjon, og med et stort innslag av edelløvtrær i intakte raviner. Videre er formålet å ivareta 

den sårbare naturtypen leirravine. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Indre Østfold kommune: 150/8. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 65 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Indre Østfold kommune, hos Fylkesmannen i Oslo 

og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., 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, forsøpling, 

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

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e. Bålbrenning er forbudt. 

f. Opplag av båter er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a. Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d. Vedlikehold av eksisterende vei  og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet.  

e. Fjerning av vegetasjon langs jordekanter utenfor reservatet av hensyn til maskinbruk på 

dyrket mark. 

f. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken og medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 

g. Beiting med et beitetrykk som ikke skader verneverdiene. 

h. Utsetting av saltsteiner. 



 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. Utenom eksisterende vei er bruk av sykkel, hest og ridning forbudt. 

 

§ 6. (Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget.   

b. Motorferdsel på eksisterende vei inntegnet på vernekartet. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

d. Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 

e. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 d og § 7 b, c og d. 

 

§ 8. (Generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (Skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (Forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (Forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12. (Ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 



Forskrift om vern av Gyrihelleren naturreservat, Indre Østfold kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

 

§ 1. (formål) 

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

form av et relativt lite påvirket skogområde i lavereliggende trakter like over marin grense på 

grunnfjell. Området består av større arealer gammelskog med overveiende fattige skogtyper med furu 

og gran, samt flere tjern og myrer.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Indre Østfold kommune: 304/9. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 2391 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Indre Østfold kommune, hos Fylkesmannen i Oslo 

og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Fôring av vilt er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 

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

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

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

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

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Beiting.  

e. Utsetting av saltsteiner.  

f. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, forutsatt at ikke fjelloverflater 

skades, i samsvar med gjeldende lovverk. 

g. Merking og vedlikehold av sti samt skiløype angitt på vernekartet, med standard som på 

vernetidspunktet.  

h. Kalking av Lauvvann og Blankevanna en gang pr. år som ledd i et regionalt 

kalkingsprogram. 

i. Rydding av mindre mengder kvist på poster i samband med jakt på storvilt. 



 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

b. Bruk av sykkel og ridning er forbudt, med unntak for på sti avmerket på vernekartet. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

for verneområdet i forkant av kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. Oppkjøring med snøscooter av enspors skiløype langs trasé angitt på vernekartet. 

e. Bruk av helikopter i forbindelse med kalking av Lauvvann og Blankevanna en gang pr. år 

som ledd i et regionalt kalkingsprogram. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

e. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr, med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b.  

f. Suppleringsutsetting av brunørret i Lauvvann og Blankevanna. 

g. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e og § 7 b, c og d. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 



§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Forskrift om vern av Sæter naturreservat, Indre Østfold kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

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

mangfold ved at området har eldre høybonitetskog med innslag av edelløvskog med rik 

markvegetasjon i intakte raviner. Videre er formålet å ivareta den sårbare naturtypen leirravine. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Indre Østfold kommune: 742/7. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 79 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Indre Østfold kommune, hos Fylkesmannen i Oslo 

og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Fôring av vilt er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 

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

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

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

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

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

e. Bålbrenning er forbudt. 

f. Beiting er forbudt utenfor sone A inntegnet på vernekartet. 

  

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a. Sanking av bær og matsopp.  

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

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

d. Vedlikehold av eksisterende vei avmerket på vernekartet, med standard som på 

vernetidspunktet. 

e. Vedlikehold av eksisterende sti som adkomst til hytte, avmerket på vernekartet, med 

standard som på vernetidspunktet. 

f. Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark. 

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

og kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 



h. Utsetting av saltstein i forbindelse med beiting innenfor sone A.  

i. Forsiktig rydding av undervegetasjon i sone B angitt på vernekartet. 

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

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

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. Utenom eksisterende vei og sti er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

a. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget.   

b. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

c. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 

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

for verneområdet i forkant av kjøring. 

d. Motorferdsel på eksisterende vei inntegnet på vernekartet. 

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

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

sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c. Oppsetting og vedlikehold av gjerder for beiting innenfor sone A inntegnet på vernekartet.  

d. Fjerning av trær og større greiner som utgjør et alvorlig skyggeproblem for dyrket mark i en 

sone på 15 meter ut fra jordekantens beliggenhet på vernetidspunkt. Felt virke skal bli 

liggende som dødved i reservatet. 

e. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 f og § 7 b, c og d. 

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

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

fornyelse av eksisterende kraftlinje. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 

§ 10. (forvaltningsplan) 



Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12 (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



Forskrift om vern av Finnskutt og Haugen naturreservat, Rakkestad kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

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

form av eldre høybonitetskog med innslag av rik edelløvskog i en intakt ravine. Videre er formålet å 

ivareta den sårbare naturtypen leirravine. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rakkestad kommune: 212/1, 251/1, 251/2. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 129 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima - og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Rakkestad kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Fôring av vilt er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 

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

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

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

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

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

  

§ 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 er tillatt med et beitetrykk som ikke skader verneverdier. 

e. Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark. 

f. Utsetting av saltsteiner. 

g. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken og medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

h. Vedlikehold av eksisterende veier avmerket på vernekartet, i henhold til standard som på 

vernetidspunktet. 

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

kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 

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



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

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. Utenom eksisterende veier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

for verneområdet i forkant av kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget.   

c. Motorferdsel til Haugen på eksisterende vei inntegnet på vernekartet. 

d. Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei inntegnet på vernekartet, i forbindelse 

med vedlikehold av fylling/bekkeløp som berører vei til Haugen.    

e. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

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

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

sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

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

d. Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting. 

e. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd b. 

f. Vedlikehold i form av vegetasjonsrydding på stier i området. 

g. Hogst av trær som utgjør et alvorlig skyggeproblem for dyrket mark. 

h. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 e og § 7 b, c og d.  

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. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47.  

 



§ 10. (forvaltningsplan)  

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

  



Forskrift om vern av Matholhøgda naturreservat, Aremark kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

 

§ 1. (formål) 

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

natur i form av lite påvirket skogområde i lavereliggende trakter, noe over marin grense på grunnfjell 

i Sørøst-Norge. Området består overveiende av fattige skogtyper med furu, gran og osp, samt et par 

tjern og myrer.            

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Aremark kommune: 22/2, 23/7, 27/5.  

Naturreservatet dekker et totalareal på 865 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Aremark kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Fôring av vilt er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 

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

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

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

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

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Beiting.  

e. Utsetting av saltsteiner.  

f. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, forutsatt at ikke fjelloverflater 

skades, i samsvar med gjeldende lovverk. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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



 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

for verneområdet i forkant av kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

e. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr, med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b.  

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

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Forskrift om vern av Vestfjella naturreservat, Aremark og Halden kommuner, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål) 

Formålet med reservatet er å bevare et større område med gammel skog på mager mark som 

har særskilt naturvitenskapelig verdi ved at det er referanseområde for denne naturtypen. Videre er 

formålet å bevare et område som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at skogmiljøet er 

lite påvirket og derfor har et særpreget dyreliv med forekomster av sjeldne og sårbare arter.  

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

videreutvikle dem.   

 

§ 2. (geografisk avgrensing) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Aremark kommune: 44/3, 49/1, 54/5, 55/1, 59/1, 

60/2, 61/1, 62/2, 63/1. Halden kommune: 84/1, 85/1, 85/3, 90/9. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 16 278 dekar. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Aremark og Halden kommuner, hos Fylkesmannen i 

Oslo og Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Foring av vilt er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 

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

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

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

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

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.  

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a. Sanking av bær og matsopp.  

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

c. Utsetting av saltsteiner. 

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

e. Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet.  

f. Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved og som ikke påfører fjelloverflater skade og som 

er i samsvar med gjeldene lovverk. 

g. Uttak av ved til bruk i koie/hytte på gnr./bnr. 46/7, 54/5, 62/2 og 85/4, i en avstand på inntil 

50 meter fra bygningen. 



h. Beiting med et beitebelegg som ikke skader verneverdiene. 

i. Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med poster for storviltjakt. 

j. Kalking av Sandtjern og Djupvann på eiendommen Virås. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

b. Bruk av sykkel og ridning er forbudt utenom eksisterende veier og sti angitt på vernekartet. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

for verneområdet i forkant av kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget, og med traktor og ATV på eksisterende traktorvei 

avmerket på vernekartet. 

c. Motorferdsel over gnr./bnr. 85/1 ved Krossnes i forbindelse med skogsdrift og utkjøring av 

felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr på gnr./bnr. 85/3 etter at forvaltningsmyndigheten er 

varslet. 

d. Nødvendig motorferdsel på vei avmerket på vernekartet til hytter og i forbindelse med jakt 

på elg, hjort, villsvin og store rovdyr. 

e. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.  

c. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder utsetting av fisk i Sandtjern og 

Djupvann på eiendommen Virås. 

d. Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting 

e. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd b. 

f. Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

g. Uttak av vann fra Rødvann til gårdsdriften på eiendommen Virås. 

h. Etablering av enkel skogskoie ved Sandtjern på inntil 26 m² gulvareal som erstatning for 

eksisterende koie ved Elverhøy, i samsvar med annet gjeldende lovverk. Det kan oppføres et 

enkelt båtnaust i tilknytning til koia, og en frittstående utedo på inntil 4 m². Dersom koie blir 

oppført ved Sandtjern, skal koie ved Elverhøy rives. 

i. Etablering av trasé for landbrukstraktor fra reservatgrensen til koie ved Sandtjern, herunder 

nødvendig fjerning av fast fjell.  

j. Motorferdsel for traktor i trasé til koie ved Sandtjern, i samsvar med gjeldende lovverk. 

k. Kavling av trase over fuktig parti ved Elverhøy og nord for Tvebotentjern for transport av 

felt vilt. Virke kan tas fra nærområdet etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.  

l. Fjerning av trær som utgjør en fare for bygninger. 

m. Oppsetting av permanent jakttårn ca.150 meter vest for Dyvelstallen med maksimal 

plattformhøyde 6 meter. 



n. Utvidelse av snuplass inntil 24 x 6 meter på vestsiden av veien ca.120 meter nord for 

reservatgrensen på eiendommen Virås. 

o. Vedlikehold av stier i henhold til standard på vernetidspunktet. 

p. Anlegg av enkelt avløpsanlegg for gråvann fra hytte eller koie. 

q. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 c og e og § 7 b, c, d, f, i, k, m 

og n. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. desember 2017 nr. 2066 

om vern av Vestfjella naturreservat, Aremark og Halden kommuner, Østfold.  

  



Forskrift om vern av Lilleøya naturreservat, Halden kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

 

§ 1. (formål) 

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som har særlig betydning for 

biologisk mangfold ved at området er relativt lite påvirket, har beliggenhet på sand og grunnfjell 

under marin grense i Sørøst-Norge og overveiende består av gammel skog med gran og furu.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Halden kommune: 72/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 87 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Halden kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Fôring av vilt er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 

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

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

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

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

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Beiting med et beitebelegg som ikke skader verneverdiene. 

e. Utsetting av saltsteiner.  

f. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, forutsatt at ikke fjelloverflater 

skades, i samsvar med gjeldende lovverk. 

g. Vedlikehold og merking og av sti angitt på vernekartet, med standard som på 

vernetidspunktet. 

h. Vedlikehold av øvrige stier, med standard som på vernetidspunktet. 

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

kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 

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



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

k. Nødvendig felling av trær som utgjør fare for eksisterende bygninger merket A og C på 

vernekartet. 

l. Vedlikehold av jordkjeller (pumpehus) merket A på vernekartet, med tilhørende 

jordvannsledning til og fra pumpehuset. 

m. Bruk av båtplass og liten brygge merket B på vernekartet, samt vinteropplag for inntil to 

småbåter og brygge. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

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

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget.  

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

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

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

sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

e. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 l og § 7 b, c og d. 

f. Anlegg av elektrisk jordkabel fra jordkjeller (pumpehus) merket A på vernekartet, til 

eksisterende hytte merket C på vernekartet.  

g. Uttak av ved til bruk på Lilleøya. 

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

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

fornyelse av eksisterende kraftlinje. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 



 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 

 

  



Forskrift om vern av Burumtjern naturreservat, Marker kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

 

§ 1. (formål) 

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

form av relativt lite påvirket gammelskog med overveiende fattige skogtyper med furu, gran, stor 

osp, samt noen tjern og myrer.  

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Marker kommune: 32/1, 32/2. 

Naturreservatet dekker et totalareal på 945 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av 

kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Marker kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 

§ 3. (vernebestemmelser) 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. Fôring av vilt er forbudt. 

c. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, 

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

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

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

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

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

uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene) 

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Beiting.  

e. Utsetting av saltsteiner.  

f. Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, forutsatt at ikke fjelloverflater 

skades, i samsvar med gjeldende lovverk. 

g. Merking og vedlikehold av sti avmerket på vernekartet, med standard som på 

vernetidspunktet.  

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 



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

b. Bruk av sykkel og ridning er forbudt, med unntak for på sti avmerket på vernekartet. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

for verneområdet i forkant av kjøring. 

b. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr med lett beltekjøretøy som 

ikke setter varige spor i terrenget. 

c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting. 

e. Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, villsvin og store rovdyr, med annet kjøretøy enn lett 

beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b.  

f. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e og § 7 b, c og d. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48. 

 

§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 

§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Forskrift om vern av Sjølingelve naturreservat, Flå kommune, Viken  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 
§ 1. (formål) 

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

natur i form av gammel og lite påvirket skog og bekkekløft, med truet, sjelden og sårbar natur. 

Videre er formålet med vernet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold ved at det er leveområde for et stort antall krevende arter.  

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

eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Flå kommune: 24/2, 27/1, 28/3, 28/4, 

29/5, 30/1. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 598 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Flå kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 
§ 3. (vernebestemmelser) 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., 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, opplag av 

båter, 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. 



g. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding 

av kvist og småbusker i skuddfeltet. 

h. Rydding og vedlikehold av eksisterende stier angitt på vernekart, dvs. fjerning av 

greiner og nedfall over traseen, samt vedlikehold av skilting og merking. 

i. Vedlikehold av traktorveier inntegnet på vernekart i henhold til tilstand på 

vernetidspunktet. 

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

kraftanlegg i og inntil verneområdet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

kulturminner. I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om 

ferdsel: 

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

b. Utenom eksisterende stier og traktorveier avmerket på vernekartet er bruk av sykkel og 

hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

varige spor i terrenget. 

c. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med 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. 

d. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

e. Nødvendig motorferdsel på traktorveier avmerket på vernekartet for uttransport av 

felt elg og hjort. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan 

godkjent av forvaltningsmyndigheten. 
e. Oppsetting av gjerde for husdyrbeite. 

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

g. Motorferdsel for oppkjøring av skiløype på traktorvei. 

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider 

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

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

naturmangfoldloven § 48. 

 
 



§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

vernet jf. naturmangfoldloven § 47. 

 
§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for 
gjennomføring av skjøtsel. 

 
§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 

 
§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Forskrift om vern av Veteren naturreservat, Flå kommune, Viken 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om 

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

Klima- og miljødepartementet. 

 
§ 1. (formål) 

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

natur i form av gammel og lite påvirket skog med sjelden og gammel rik lavlandsgranskog. 

Videre er formålet å verne et område som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det 

er leveområde for et stort antall krevende arter blant annet knyttet til uvanlig gammel, rik 

lavlandsgranskog.  

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

eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning) 

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Flå kommune: 27/1, 28/14, 28/2, 29/9. 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3783 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Flå kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

 
§ 3. (vernebestemmelser) 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i 

verneformålet. I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser: 

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

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

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

campingvogner, brakker e.l., 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, opplag av 

båter, 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. 



g. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig 

rydding av kvist og småbusker i skuddfeltet. 

h. Rydding og vedlikehold av eksisterende stier avmerket på vernekartet, fjerning 

av greiner og nedfall over traseen, samt vedlikehold av skilting og merking. 

i. Vedlikehold av bygninger og traktorveier avmerket på vernekartet i henhold til 

tilstand på vernetidspunktet. 

j. Rydding av vegetasjon inntil to dekar per hytte rundt eksisterende hytter. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel) 

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

kulturminner. I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om 

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

luftfartøy. 

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

ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene) 

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

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

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

bestemt av forvaltningsmyndigheten. 
Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring. 

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

varige spor i terrenget. 
c. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

d. Nødvendig motorferdsel på traktorveier avmerket på vernekartet for uttransport 

av felt elg og hjort. 

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

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

d. Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter 

plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. 
e. Oppsetting av gjerde for husdyrbeite. 

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

g. Oppsetting av én gapahuk på gnr./bnr. 28/2. 

h. Gjenoppføring av bygninger, anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller 

naturskade. 

 
§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser) 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider 

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

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

naturmangfoldloven § 48. 

 
§ 9. (skjøtsel) 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 

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

med vernet jf. naturmangfoldloven § 47. 



 
 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av  
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring 
av skjøtsel. 

 
§ 11. (forvaltningsmyndighet) 

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. 

 
§ 12. (ikrafttredelse) 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

  



Forskrift om vern av Rupefjell og Selslinatten naturreservat, Notodden og Kongsberg 

kommuner, Viken og Vestfold og Telemark  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

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

og miljødepartementet. 

 

§ 1. (formål)  

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

natur i form av gammel produktiv furuskog og gammel brannpåvirket furuskog, samt til dels rik 

blandingsskog. Videre er formålet å bevare et område som har særlig betydning for biologisk 

mangfold ved at det er et storområde hvor det lever flere sjeldne og trua arter av sopp og lav 

knyttet til død ved av furu, gran og osp, herunder forekomst av mørk brannstubbelav på brente 

furugadder. 

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

videreutvikle dem. 

 

§ 2. (geografisk avgrensning)  

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Notodden kommune: 89/6, 95/1, 96/1, 96/2, 

96/3. Kongsberg kommune: 144/1.             

Naturreservatet dekker et totalareal på 16 026 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2020. De nøyaktige grensene for 

naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Notodden og Kongsberg kommuner, hos 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Fylkesmannen i Oslo og Viken, i Miljødirektoratet og i 

Klima- og miljødepartementet.  

 

§ 3. (vernebestemmelser)  

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

verneformålet. 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

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

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

eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

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

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

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

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

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

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

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

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

d. Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt. 

 

§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)  

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

a. Sanking av bær og matsopp. 

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

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

d. Beiting. 

e. Vedlikehold og merking av eksisterende stier og skiløyper vist på vernekartet. 

f. Vedlikehold av traktorveier vist på vernekartet i henhold til tilstand på vernetidspunktet.  

g. Drift og vedlikehold, samt nødvendig istandsetting ved akutt utfall, på eksisterende 

energi- og kraftanlegg i eller inntil verneområdet. 

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

linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.  



i. Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt. 

j. Utsetting av saltsteiner. 

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

l. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk. 

m. Forsvarets øving med inntil et kompani til fots og på ski innenfor skyte- og øvingsfeltet 

avmerket på vernekartet. 

n. Forsvarets utsetting og vedlikehold av skilt om skyte- og øvingsfeltet samt  

vegetasjonsrydding i grensegata for skyte- og øvingsfeltet. 

o. Vedlikehold av eksisterende bygninger avmerket på vernekartet, i henhold til tilstand 

som på vernetidspunktet. 

p. Vegetasjonsrydding og skjøtsel på inntil 4 dekar rundt tre hytter på Selsli, og 2 dekar 

rundt hytte vest for Langevann på gnr./bnr. 96/3 i Notodden kommune, og inntil 2 dekar 

rundt hytte ved Fleskebu på gnr./bnr. 144/1 i Kongsberg kommune.  

q. Vedlikehold av driftsveier for kraftlinje i henhold til tilstand på vernetidspunktet. 

 

§ 5. (regulering av ferdsel)  

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

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:  

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

luftfartøy.  

b. Utenom eksisterende traktorveier, driftsveier for kraftlinje og stier er sykling, bruk av 

hest og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)  

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

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

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

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

oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen. 

b. Nødvendig uttransport av felt storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 

terrenget. 

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

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

sendes melding til forvaltningsmyndigheten, hvis det er kjørt utenfor driftsvei for 

kraftlinje som er avmerket på vernekartet. 

d. Nødvendig motorferdsel på driftsvei for kraftlinje avmerket på vernekartet i forbindelse 

med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.   

e. Nødvendig motorferdsel på driftsvei for kraftlinje avmerket på vernekartet i forbindelse 

med oppgradering og fornyelse av eksisterende energi- og kraftanlegg som faller inn 

under § 4 h.    

f. Landing og start med Forsvarets luftfartøy. 

g. Forsvarets motorferdsel på frossen eller snødekt mark med beltevogn og snøskuter 

innenfor skyte- og øvingsfelt avmerket på vernekartet. 

h. Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt storvilt på traktorveier avmerket på 

vernekartet.  

i. Oppkjøring av eksisterende skiløyper vist på vernekartet med snøskuter.  

 

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:  

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

b. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 

c. Nødvendig uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som 

nevnt i § 6 andre ledd b.  

d. Hogst av etablerte plantefelt.  



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

f. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. 

g. Gjenoppbygging av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade. 

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

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

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

forvaltningsmyndigheten. 

k. Nødvendig motorferdsel på snødekt mark for transport av ved, utstyr og materialer til 

hytter ved Selsli, hytte vest for Langevatn, alle på gnr./bnr. 96/3 i Notodden kommune og 

til hytte ved Fleskebu på gnr./bnr. 144/1 i Kongsberg kommune. 

l. Oppgradering eller fornyelse av kraftlinjer som ikke faller inn under § 4.  

m. Nødvendig motorferdsel som ikke faller inn under § 6 d eller § 6 e i forbindelse med 

drift, vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende kraftlinje. 

n. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f, j, o og q og § 7 a, b, d, f, 

g og h.  

 

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemmelser)  

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

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

naturmangfoldloven § 48.  

 

§ 9. (skjøtsel)  

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 

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

naturmangfoldloven § 47. 

 

§ 10. (forvaltningsplan) 

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av 

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 

skjøtsel. 

 

§ 11. (forvaltningsmyndighet)  

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 12.  (ikrafttredelse)  

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 


