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Oppsummering 
 
Stortingsmelding nr. 14 (2015-2016) Natur for livet legger opp til en videreføring av det langsiktige 
arbeidet med skogvern. Vernet vil i all hovedsak skje gjennom vern av offentlig eid skog og ved 
frivillig vern av privateid skog. Stortinget ba under behandlingen av meldingen regjeringen om å sette 
et mål om vern av både offentlig og privateid skog til 10 % av skogarealet.  
 
Frivillig vern innebærer at grunneier tilbyr staten vern av egen skog. Miljømyndighetene 
gjennomfører naturfaglige registreringer for å kartlegge eventuelle verneverdier, og vurderer om de 
tilbudte områdene har verneinteresse. Dersom området har høy nok naturfaglig verdi, gjennomføres 
det forhandlinger med grunneierne om avgrensning av et eventuelt verneområde, om forskrifter som 
skal gjelde for dette, og om økonomisk erstatning for et eventuelt vern. Dersom grunneierne og 
staten kommer fram til en avtale, vil Statsforvalteren kunne utarbeide et verneforslag i tråd med 
naturmangfoldlovens bestemmelser. Formålet med vernet er å bevare forholdsvis urørte 
skogområder med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og 
naturlige økologiske prosesser. Denne rapporten er et høringsforslag som omfatter vern av ett 
skogområde i Dyrøy i Troms og Finnmark.  
 
På bakgrunn av tilbud om frivillig vern og naturfaglige registreringer ble formell oppstart for arbeidet 
med vern av Kastnesåsen kunngjort 18.februar 2021.  
 
Området har blitt foreslått gjennom ordningen frivillig skogvern, der grunneiere gjennom Allskog har 
tilbudt staten arealer til vern. Tilbudet er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund sin avtale 
med Miljødirektoratet. Kastnesåsen-Grønlikollen har også tidligere vært foreslått vernet, sist gang i 
2018. Avgrensningen som foreslås for vern har endret seg noe underveis. Området som nå foreslås 
har store naturverdier som det vurderes viktig å ivareta, og som det er interesse for å ivareta, både 
på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.  
 
Det foreslåtte området Kastnesåsen i Dyrøy kommune består av totalt 686 dekar. Området er 
foreløpig ikke taksert, men dette planlegges gjennomført våren 2021 før tilrådning til 
Miljødirektoratet til høsten og deretter Klima- og miljødepartementet. Det er foreslått vernet som 
naturreservat (§ 37 i naturmangfoldloven). Dette innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, 
fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite, og skjøtsel av 
kulturbetinga naturtyper som slåttemark, skogslåtter og naturbeitemark vil være tillatt. I 
høringsdokumentet inngår en områdebeskrivelse, utkast til verneforskrift og forslag til 
områdeavgrensing. Det er foreløpig ikke inngått avtale om frivillig vern for området, da dette gjøres 
etter taksering. Det er likevel enighet om å sende verneforslaget på høring. Statsforvalteren har 
ansvaret for den felles lokale og sentrale høringen. Høringsfristen er satt til 28.mai 2021. 
 

Hjemmelsgrunnlag  
 
Vern av spesielle områder eller forekomster skjer med hjemmel i naturmangfoldloven. I loven er det 
gitt medhold for opprettelse av ulike vernekategorier. Generelle mål for områdevern følger av 
naturmangfoldlovens § 33. Aktuell verneform for denne verneplanen er naturreservat. Naturreservat 
er det strengeste vernet etter naturmangfoldloven. Vedtak om opprettelse av naturreservater treffes 
av Kongen i statsråd etter naturmangfoldloven § 37: «Som naturreservater kan vernes områder som  

a) inneholder truet, sjelden eller sårbar natur,  
b) representerer en bestemt type natur,  
c) på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold,  
d) utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller  
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e) har særlig naturvitenskapelig verdi  
 
Som naturreservat kan også vernes et område som er egnet til ved fri utvikling eller aktive 
gjenopprettingstiltak å få noen av verneverdiene nevnt ovenfor. I et naturreservat må ingen foreta 
noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. Et naturreservat kan totalfredes mot all 
virksomhet, tiltak og ferdsel. I forskriften kan det gis bestemmelser om vern av kulturminner i 
reservatet.  
 
Treffes vedtak om reservat som krever aktive gjenopprettingstiltak, eller vedtak om reservat der bruk 
er en forutsetning for bevaring av det biologiske mangfold, skal det samtidig med vernevedtaket 
legges fram et utkast til plan for skjøtsel for å sikre verneformålet. Planen kan omfatte avtale om 
bruk av arealer, enkeltelementer og driftsformer. Planen eller avtalen kan inneholde bestemmelser 
om økonomisk kompensasjon til private som bidrar til områdets skjøtsel».  
 

Vurdering etter naturmangfoldloven kapittel II 
 
Etter Statsforvalterens vurdering tilfredsstiller det foreslåtte naturreservatet i denne høringa kravene 
i naturmangfoldloven § 37. Formålet med vernet er i hovedsak å bevare et område med en stor andel 
gammel naturskog med tilhørende naturmangfold i form av plante- og dyrearter, naturtyper og 
økosystemer. Området inneholder truet, sjelden og sårbar natur. Området har også skogtyper som er 
representative for den regionen området ligger i.  
 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal de miljørettslige prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen 
hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken.  
 
Etter § 8 i naturmangfoldloven skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så langt det 
er rimelig, bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i det 
foreslåtte verneområdet bygger på registreringer og kartlegginger utført og innhentet av 
konsulentfirmaer og enkeltpersoner med høy kompetanse innenfor fagfeltet. Foreslått verneforskrift 
fastsetter restriksjoner for bruk som vil kunne få negative konsekvenser for verneverdier og 
verneformål. Dette vil gi området økt beskyttelse. Samtidig åpner forskriften for en videreføring av 
enkelte aktiviteter. Dette er aktiviteter som ut fra dagens kunnskap vil ha liten eller ingen innvirkning 
på verneverdiene. Det er viktig at vernet ikke blir strengere enn det som er nødvendig for å ta vare 
på disse verneverdiene. For flere av naturtypene i området vil en best ivareta verneverdiene ved å 
bevare eksisterende bruk eller ta opp igjen tidligere tradisjonell bruk som for eksempel tradisjonell 
slått og beite. De tidligere utslåttene ligger imidlertid i et svært bratt og ulendt terreng, så 
grunneierne har per dags dato ingen planer eller ønsker om å iverksette tiltak her. Eventuelle slåtte- 
og eller ryddetiltak der f.eks. ljå benyttes er imidlertid av stor interesse for bevaring av verneverdiene 
i dette området.  
 
Statsforvalteren mener det foreslåtte naturreservatet vil bidra på en positiv måte til å fylle opp 
forvaltningsmålene for naturtyper og økosystemer og arter, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5. 
Statsforvalteren vurderer å ha relativt god kunnskap om de berørte artenes bestandssituasjon, 
naturtypenes utbredelse og områdenes økologiske tilstand, samt virkningene av verneforslaget på 
naturmangfoldet i Kastnesåsen. Kravet om kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. 
Statsforvalteren anser risikoen for utilsiktede negative virkninger på natur-mangfoldet ved et 
vernevedtak som liten, og vi har vurdert at § 9 i naturmangfoldloven derfor ikke kommer til 
anvendelse. Statsforvalteren mener vernetiltaket vil redusere den samlede belastningen på 
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økosystemene verneforslaget representerer. På denne måten vil vernetiltaket ha en positiv virkning 
på økosystemene, jf. § 10 i naturmangfoldloven. Siden vernetiltaket etter vår vurdering ikke vil skade 
naturmangfoldet, kommer naturmangfoldloven § 11 ikke til anvendelse. Statsforvalteren kan på 
samme måte heller ikke se at naturmangfoldloven § 12 har relevans for vernetiltaket. 
 

Verneverdier / Om verneområdet 
 
Det foreslåtte skogsområdet Kastnesåsen ligger langs Faksfjorden i Dyrøy kommune. Faksfjorden er 
en kort og bred fjord på østsiden av Dyrøysundet. På nordsiden reiser Kastnesåsen (251 moh.) seg 
som en stupbratt kolle. Sørsiden av denne danner en vel 200 meter høy vegg mot fjorden med stort 
varmefang. Dette gir et klart sørbergspreg, og området er kjent for utpostforekomster av sørlige og 
varmekjære arter. Området utgjør 686 daa og de største verneverdiene ligger i gråor-heggeskogen 
(VU) ved Langberget, sørvendte berg og rasmark med tidligere lislåtter (CR). I tillegg til gråor og hegg, 
består skogen også av høgstaudebjørkeskog, ospeholt, silkeselje og rogn, samt litt plantet gran i 
grensene i vest. Her finnes både høgstaudebjørkeskog og fattigere bjørkeskogstyper.  
 
Her fins flere varmekjære arter av planter og fugler, regionalt sjeldne og i sitt nordlige grenseland. 
Stankstorkenebb er en varmekjær plante som her vokser nær sin nordgrense, og som i kommunen 
kun er registrert her (Alm og Often 2013) og på Vinje (Artskart). Løkurt, bustnype, vill-løk, 
hestehavre, sandarve, vindeslirekne, brunrot, skogsvinerot, trollbær, murburkne og olavsskjegg, er 
andre eksempler på slike varmekjære arter.  
 

Skogslåttene 
Selve åsen gir ved første øyekast inntrykk av å være nokså utilgjengelig, med unntak av de bratte 
skogbakkene nederst. Ifølge en eldre mann på stedet, gikk det imidlertid en gammel sti rett opp 
skrenten. I hans ungdom var alle tilgjengelige partier blitt slått, og høyet lempet ufor skrenten – som 
da var nærmest fri for trær. I så måte er Kastnesåsen et talende eksempel på at også svært bratte 
områder har gjort tjeneste for innhøsting av for. Det var også omfattende beite her til ca. 1970. 
Fortsatt beiter noe sau. Det er ellers ingen kulturminner eller andre spor i selve skrenten. Det er flere 
gamle engteiger, en kjerrevei og en sommerfjøs ved foten av skrenten. 
 

Flora 
Nede ved veien er det en overveldende frodig og overgrodd engteig med høyvokst mjødurt 
(Filipendula ulmaria) og stornesle. Bak denne er det tett skog og kratt inn mot lifoten. Skrenten 
består av en rekke små og store berg, dels nærmest vertikale, med skredmark i underkant. Nederst 
er den for en del skogkledt, men det er også partier med naken ur og finere skredmark med 
engpreget vegetasjon opp mot bergrøttene. De partiene som (i dagens utforming) utmerker seg som 
egnet for slått, har nå dels tette bestander av strandrør (Phalaris arundinacea). 
 
Sørskrenten av Kastnesåsen er et interessant og talende eksempel på hvor bratte områder som 
tidligere har vært anvendt til forhøsting. Det som en gang var nakne skrenter, utslåtter og engbakker, 
er nå for en stor del dekket av skog og kratt. Området har like fullt botanisk interesse, ikke minst 
gjennom innslaget av varmekrevende arter og gamle kulturrelikter. Her er blant annet registrert 
bergfrue, bakkestjerne, fjellflokk, kranskonvall og legeveronika (Ravolainen og Granmo 2002). Løkurt 
(Alliaria petiolata) har nordgrense her (Alm og Often 2013). 
 
Ved forvaltning av området vil en vurdere om det kan være hensiktsmessig å rydde deler av skrenten, 
ikke minst for å bevare utpostforekomstene av sørlige arter. Gjengroing og skyggelegging bak trærne 
kan være en trussel for de mest varmekrevende artene. Det er mulig vaid allerede er forsvunnet av 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/publikasjoner/oppdragsrapporter/ur_2013_9_troms.pdf
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samme grunn. De trua artene hengepiggfrø og bakkesøte ble også registrert i 1938, men er heller 
ikke gjenfunnet.  
 

Fauna  
Kastnesberget, bratt berg ovenfor kulturlandskap, er i kommunens viltkartlegging (Selbervik 2003) 
registrert som et svært viktig viltområde, der inngrep og forstyrrelser bør unngås. Ringdue er 
observert hekkende og spredt i kulturlandskapet ved Kastnesåsen, i tillegg til rovfugl som havørn, 
kongeørn, taksvale (NT), oter (VU), hare, røyskatt, rev og mår (Sensitive artsdata, Naturbase, pers. 
med. grunneier). Området oppgis av Selbervik som yngleområde for rødlistearter, og trekkvei for 
både gaupe og jerv vinterstid.  
 

Tilstand 
Skrenten er nå sterkt gjengrodd sammenlignet med den gang det foregikk slått her. I dag ville 
høysekker som ble lempet utfor skrenten trolig uten unntak blitt hengende fast i trær og kratt, på vei 
ned. 
 

Inngrep  
Kraftlinje med buffer danner sørgrense, men ellers er det ingen inngrep av betydning. 
Området og nærliggende areal er registrert av ulike registratorer i årene 2002, 2004, 2008 og 2017 av 
Tromsø Museum, av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og av firmaet Biofokus.  
 

Verneformål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av boreal løvskog og sørvendte berg og rasmarker med skogslåtter i mellom- og nordboreal 
vegetasjonssone. Skogtypene er gråor-heggeskog, bjørkeskog med høgstauder, svak lågurtskog og 
fattigere bjørkeskogstyper. Vernet omfatter ei bratt sørøstvendt li med skog som går fra nært hav-
nivå til fjell, og til fjorden møter en elvedal. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest 
mulig urørt tilstand, i tillegg til skjøtsel av gammel kulturmark som artsrike slåttemarker og 
naturbeitemarker. Videre er formålet å verne et område som har særlig betydning for biologisk 
mangfold ved at det er artsrikt og ved at det er et viktig leveområde for sjeldne, sårbare og truede 
arter. Området er også viktig for klippehekkende rovfugl. Formålet omfatter også bevaring av det 
samiske naturgrunnlaget. 
 

Andre interesser 
 

Skogbruk 
Skogen er ikke i drift i dag annet enn til uttak av ved, da det er relativt ulendt og bratt. Skogen vil 
takseres våren 2021 i regi av Allskog, og tilbud om erstatning vil da sendes grunneierne og avtale 
undertegnes, før området eventuelt tilrås. 
 

Landbruk  
Her har det vært tidligere vært utmarksslåtter og omfattende beite av bl.a. geit. Tidligere var hvert 
gresstrå i bruk, i følge grunneier. I dag er det knapt noe beite her i det hele tatt, men noen sauer 
beiter tid om annen i lia.  
 

Reindrift 
Det er ikke kjent at området benyttes til reindrift. 
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Innspill til melding om oppstart og videre prosess 

Statsforvalteren meldte oppstart av verneplanprosessen 18.02.2021. Meldingen ble sendt ut til 
grunneiere, rettighetshavere og kommunen, og annonsert i lokale aviser og på Statsforvalterens 
hjemmesider.  
 
Statsforvalteren har til sammen fått 9 skriftlige innspill til oppstartsmeldingen. Det ene innspillet er 
fra Sametinget som har svart at det er ønskelig med adskilte lokale og sentrale høringer, og viser til 
retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder § 5.1 nr. 2. De åpner 
eventuelt opp for at Sametinget gis en noe lengre høringsfrist for å koordinere eventuelle uttalelser 
som gjelder samiske interesser. Sametinget var i utgangspunktet orientert om verneplanen i e-post 
av 10. og 18.desember 2020, og hadde ikke behov for konsultasjon før kunngjøring av oppstart. 
Statsforvalteren har for øvrig hatt dialog med saksbehandlere hos Sametinget både før og etter 
oppstart. 
 
Reinbeitedistriktet Hjerttind – Altevann – Fagerfjell v/Ante Johan Oskal, er tilsendt oppstartsmelding 
og distriktet har ingen merknader til oppstart av verneplanen, jf. samtale av 06.04.2021 med Helge 
Oskal.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) spilte inn at oppstartsmeldingen også måtte sendes til 
Statnett SF. Meldinga var ved en inkurie ikke sendt Statnett SF, som da fikk denne ettersendt. 
Statnett har i sin tilbakemelding svart at de ikke har merknader til verneplanen. NVE ber om at 
standardbestemmelsene for nettanlegg blir inkludert i verneforskriften slik at Arva AS kan 
opprettholde nødvendig drift og vedlikehold av nettet. De viser til at Arva As har områdekonsesjon i 
det foreslåtte verneområdet, og forutsetter utover dette at Arva uttaler seg om hvorvidt 
standardbestemmelsene dekker deres fullstendige behov. Det er i forskriften tatt inn generelle 
unntak der nødvendig drift og vedlikehold av energi- og kraftanlegg, tillates, jf. §§ 4 i og j og § 6 e.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning, Troms og Finnmark fylkeskommune, Forsvarsbygg, 
Riksantikvaren og Språkrådet, har gitt sine svar på oppstartsmeldingen, og har så langt i prosessen 
ikke merknader til det foreløpige verneforslaget. Språkrådet hadde i den forrige verneprosessen 
merknader til navnet Kastnesåsen, som de mente måtte endres, for eksempel til Grønlikollen. 
Utstrekningen på det foreslåtte området er nå endret, slik at Språkrådet nå mener Kastnesåsen er et 
dekkende navn på verneområdet. Det er av grunneierne nevnt at det foreslåtte verneområdet blant 
lokalbefolkningen går under navnet «Åsen». Dette er også brukt i Alm og Often (2013) ved 
beskrivelse av biologisk viktige områder i jordbrukets kulturlandskap i Troms. Dette er, slik vi tolker 
det, ikke et navn som går igjen i kartet, og kan derfor ikke uten videre benyttes.  
 
Landbruksdirektoratet spiller inn at det i høringsdokumentene tydelig må komme fram om og 
hvordan området nyttes i landbrukssammenheng, f.eks. skogsbilveg, traktorvei, støl/seterområde, 
beite og reindrift.  Vi har i den forbindelse tatt inn et avsnitt under andre interesser som beskriver 
skogbruk, jordbruk og reindrift. Vi har også beskrevet de tidligere skogslåttene nærmere, og har tatt 
med forskriften en unntaksbestemmelse der det går fram at vernebestemmelsene ikke er til hinder 
for tradisjonell skjøtsel av slåttemarker.  
 
Det er holdt møte med skogseksjonen hos Statsforvalteren den 10.12.2020 og reindriftsavdelingen 
og Dyrøy kommune er også orientert. 
 
Vi har etter oppstartsmeldingen fått klarhet i at det foreslåtte verneområdet også har stor verdi for 
dyrelivet, og da blant annet klippehekkende rovfugl. Vi har derfor tatt inn i forskriften en 
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bestemmelse om lavtflyving og bruk av droner, modellfly o.l. i hekkeperioden mellom 1.februar og 
15.august.  
 

Høring 
Verneforslaget sendes med dette på høring. Alle som måtte ønske det, kan komme med innspill og 
merknader til forslaget.  
Statsforvalteren ber spesielt om synspunkter på følgende:  
• Eventuelle konflikter med andre interesser. Vi ber om at eventuelle konflikter beskrives mest mulig 
konkret, for eksempel hvilken del av området det særlig er knyttet konflikt til, og hvilke justeringer av 
bestemmelser i verneforskriften som vil være nødvendig for å løse eller redusere konflikten.  
• Avgrensing av det aktuelle området.  
• Vi ber om synspunkter på verneforskriften og eventuelle merknader til spesielle forhold nevnt her. 
Også her ber vi om mest mulig konkrete opplysninger og forslag til mulige løsninger.  
• Om det er behov for skjøtsel og tiltak utover de allerede nevnte tiltak, samt innspill til forvaltningen 
av området.  
• Eventuelle feil i høringsutkastet. 
 
Frist for å gi uttalelse er satt til 28.mai 2021. 
 
Eventuelle uttalelser sendes:  
Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
Postboks 
Vadsø 
 
eller på e-post til: sftfpost@statsforvalteren.no med kopi til fmtrcam@statsforvalteren.no  

 

 

Verneforskrift 
 
Forskrift om vern av Kastnesåsen naturreservat, Dyrøy kommune, Troms og Finnmark 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon [dato] med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 
naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62 [og § 77]. Fremmet av Klima- og 
miljødepartementet. 
 
§ 1 Formål 
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i 
form av boreal løvskog og sørvendte berg og rasmarker med skogslåtter i mellom- og nordboreal 
vegetasjonssone. Skogtypene er gråor-heggeskog, bjørkeskog med høgstauder, svak lågurtskog og 
fattigere bjørkeskogstyper. Vernet omfatter ei bratt sørøstvendt li med skog som går fra nært hav-
nivå til fjell, og til fjorden møter en elvedal. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest 
mulig urørt tilstand, i tillegg til skjøtsel av gammel kulturmark som artsrike slåttemarker og 
naturbeitemarker. Videre er formålet å verne et område som har særlig betydning for biologisk 
mangfold ved at det er artsrikt og ved at det er et viktig leveområde for sjeldne, sårbare og truede 
arter. Området er også viktig for klippehekkende rovfugl. Formålet omfatter også bevaring av det 
samiske naturgrunnlaget. 
  

mailto:sftfpost@statsforvalteren.no
mailto:fmtrcam@statsforvalteren.no
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§ 2 Geografisk avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Dyrøy kommune: 18/5, 18/6, 18/7, 18/18, 20/3, 

20/4, 20/6, 20/7, 20/8, 20/11.  
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 686 daa. Grensene for naturreservatet går fram 

av kart datert Klima- og miljødepartementet [dato]. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 
avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Verneforskriften med kart oppbevares i Dyrøy kommune, hos Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.  
 
§ 3 Vernebestemmelser 

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

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser 
a. vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra reservatet. Planting eller 
såing av trær og annen vegetasjon er forbudt 

b. dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt 

c. det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, 
anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av 
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, 
bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av 
masse, utslipp av kloakk eller annen form for forurensning, henleggelse av avfall, gjødsling, 
kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak 
er ikke uttømmende 

d. bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt 
 
§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for 
a. sanking av bær og matsopp 
b. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk 
c. felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
d. vedlikehold av eksisterende bygninger, veier, stier og andre anlegg og innretninger i henhold 

til standard på vernetidspunktet  
e. beiting 
f. utsetting av saltsteiner 
g. tradisjonell skjøtsel av skogslåtter 
h. reindriftas nødvendige uttak for brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte reingjerder og 

annet reindriftsutstyr 

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

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

Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid 

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

bjørk 

j. drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og 
kraftanlegg i eller inntil verneområdet 

k. oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av 
linjetverrsnittet, når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig 
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§ 5 Regulering av ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel  

a. motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy og lavtflyving  
b. sykling, ridning og bruk av hest er forbudt  
c. i perioden fra og med 1.februar til og med 15.august er bruk av droner, modellfly o.l. forbudt. 

  
§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ 
virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og 
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet. 

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for 
a. nødvendig motorferdsel for uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal 

være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 
verneområdet i forkant av kjøring 

b. nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i 
terrenget 

c. nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for 
reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med 
oppdragsgiver. 

d. landing og start med Forsvarets luftfartøy 
e. nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på 

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

 
§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til 
a. istandsetting og vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
b. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk 
c. nødvendig uttransport av felt elg med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 

andre ledd bokstav b 
d. hogst av etablerte plantefelt  
e. merking og rydding av nye stier 
f. avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 andre ledd bokstav d 
g. oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting 
h. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 g og h, og § 7 b og g. 

i. øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd 
j. nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift. 

k. nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 h, og § 7 b og g. 

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i 
henhold til reindriftsloven. 
 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 
naturmangfoldloven § 48.  
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§ 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.  

 
 

 

 

 

Kart 
 

 


