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Dato FOR-1997-12-19-1376 

Publisert II 1997 844 

Ikrafttredelse 19.12.1997 

Sist endret FOR-2005-01-28-85 

Endrer 
 

Gjelder for Vega kommune, Nordland. 

Hjemmel LOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-

§21, LOV-1970-06-19-63-§22 og § 23 jf LOV-2009-06-19-100-§77 

Kunngjort 
 

Rettet 
 

Korttittel Forskrift om Kjellerhaugvatnet naturreservat 

 

Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, 

jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 28 jan 2005 nr. 85. 

I 

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et 

våtmarksområde ved Gladstad i Vega kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. 

av 19. desember 1997 under betegnelsen «Kjellerhaugvatnet naturreservat». 

II 

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 35/1, 35/3, 35/5, 35/19, 36/1, 37/1, 37/2, 39/1,2, 

39/4, 39/5, 40/8, 42/2, 42/3, 42/4,17, 42/5. 

Reservatet dekker et areal på ca. 1988 daa, hvorav ca. 1603 daa er landareal. 

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Direktoratet for 

naturforvaltning januar 2005. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Vega kommune, hos 

fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 

Kjellerhaugvatnet naturreservat 

http://lovdata.no/forskrift/2005-01-28-85
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A78
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A710
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A721
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A721
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A722
http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A777
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De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene 

bør koordinatfestes. 

0 Endret ved forskrift 28 jan 2005 nr. 85. 

III 

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon 

og dyreliv. Det er spesielt viktig å verne om områdets sentrale betydning som trekk- og hekkeområde 

for våtmarksfugl og de botanisk rike myrområdene som finnes der. 

IV 

For reservatet gjelder følgende bestemmelser: 

1. All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye 

plantearter må ikke innføres. 

2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. 

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke 

tillatt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., 

framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og 

annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av 

kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, 

gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. 

4. Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet 

gjelder også bruk av modellbåter og modellfly. 

Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt. 

V 

Bestemmelsene i kapittel IV er ikke til hinder for: 

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, 

brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. 

2. Utmarksbeite og utmarksslått som på vernetidspunktet eller der dette tidligere har vært vanlig. 

3. Tynning og avvirking av plantefelt. 

4. Tradisjonell høsting av tang og tare. 

5. Sanking av bær og matsopp. 
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6. Jakt på hjortevilt og fellefangst av mink. 

7. Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt. 

8. Utøvelse av fiske. 

VI 

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 

1. Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade. 

2. Begrenset utslipp av dreneringsvann. 

3. Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tynning og avvirking av plantefelt. 

4. Bygging av midlertidige gjerder. 

VII 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 

forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal 

inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene. 

VIII 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen 

krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig 

betydning, og i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen. 

IX 

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges fylkesmannen i Nordland. 

X 

Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Dato FOR-2000-12-21-1527 

Publisert II 2000 786 

Ikrafttredelse 21.12.2000 

Sist endret FOR-2002-01-14-69 

Endrer FOR-1980-06-11-8 

Gjelder for Vega kommune, Nordland. 

Hjemmel LOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-

§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-

19-100-§77 

Kunngjort 
 

Rettet 
 

Korttittel Forskrift om Holandsosen naturreservat 

 

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, 

jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 14 jan 2002 nr. 69. 

I 

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et 

våtmarksområde ved Holand og Vallsjøen i Vega kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat 

ved kgl.res. av 21. desember 2000 under betegnelsen «Holandsosen naturreservat». Med hjemmel i 

kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementet sin delegering av 3. november 1988 er 

forskriften for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltning sitt vedtak 14. januar 

2002. 

0 Endret ved forskrift 14 jan 2002 nr. 69. 

II 

Det fredede område berører følgende gnr./bnr.: 30/1, 2, 4, 5, 12, 13, 21, 27, 28, 33/1, 34/1, 3, 4, 6, 7, 

10, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 52, 57, 59, 68, 69, 132. 

Holandsosen naturreservat 

http://lovdata.no/forskrift/2002-01-14-69
http://lovdata.no/forskrift/1980-06-11-8
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A78
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A710
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A721
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A721
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A722
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A723
http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A777
http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A777
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Reservatet dekker et areal på 2.502 daa, hvorav ca. 1.700 daa er landareal, ca. 90 daa er ferskvann og 

ca. 710 daa er sjøareal. 

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet 

desember 2000. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Vega kommune, hos Fylkesmannen i 

Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene 

skal koordinatfestes. 

0 Endret ved forskrift 14 jan 2002 nr. 69. 

III 

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon 

og dyreliv. Det er spesielt viktig å verne om områdets sentrale betydning for våtmarksfugl til alle 

årstider. 

IV 

For reservatet gjelder følgende bestemmelser: 

1. All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye 

plantearter må ikke innføres. 

2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. 

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke 

tillatt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks oppføring av 

bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., 

framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og 

annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av 

kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, 

gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende. 

4. Motorisert ferdsel i ferskvann og til lands samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet 

gjelder også bruk av modellfly og modellbåter. I saltvann er største tillatte hastighet for 

motorbåter 10 knop. 

5. Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt. 

V 

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for: 

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, 

brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. 
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2. Utmarksbeite og utmarksslått som på vernetidspunktet eller der dette tidligere har vært vanlig. 

3. Gjødsling og bruk av overflatedyrket beiteareal på Nautøya. 

4. Vedlikehold av eksisterende gjerder. 

5. Tynning og avvirking av plantefelt. 

6. Tradisjonell høsting av tang og tare. 

7. Sanking av bær og matsopp. 

8. Jakt på hjortevilt og fellefangst av mink. 

9. Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt. 

10. Utøvelse av fiske og jakt på kystsel. 

11. Drift og vedlikehold av Kystverkets eksisterende anlegg, samt nødvendig ferdsel i forbindelse 

med denne virksomheten. 

VI 

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 

1. Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade. 

2. Nødvendig motorisert ferdsel på i forbindelse med tynning og avvirking av plantefelt. 

3. Bygging av nye gjerder. 

4. Etablering av nye anlegg for Kystverkets virksomhet. 

VII 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 

forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal 

inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene. 

VIII 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen 

krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, 

eller i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen. 

IX 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet. 

X 

Denne forskrift trer ikraft straks. 
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Samtidig oppheves forskrift av 11. juni 1980 nr. 8 om midlertidig fredning av våtmarksområdet 

Holandsosen, Vega kommune, Nordland. 
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Eidemsliene naturreservat 

Dato FOR-2000-12-15-1470 

Publisert II 2000 666 

Ikrafttredelse 15.12.2000 

Sist endret FOR-2002-04-23-402 

Endrer 
 

Gjelder for Vega kommune, Nordland. 

Hjemmel LOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-

§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-

19-100-§77 

Kunngjort 
 

Rettet 
 

Korttittel Forskrift om Eidemsliene naturreservat 

 

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8 

jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 23 april 2002 nr. 402. 

I 

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et 

naturområde i Vega kommune i Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 15. 

desember 2000 under betegnelsen Eidemsliene naturreservat. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 

nr. 572 og Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til 

Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning den 23. 

april 2002. 

0 Endret ved forskrift 23 april 2002 nr. 402. 

II 

Det fredete området berører gnr./bnr.: 17/1, 17/2, 17/3, 17/5, 17/8, 17/9, 17/10, 17/13, 17/15, 

17/16, 17/17, 21/1. Reservatet dekker et totalareal på 2.920 daa. Grensene for naturreservatet 

http://lovdata.no/forskrift/2002-04-23-402
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A78
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A710
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A721
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A721
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A722
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A723
http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A777
http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A777


 

10 
 

fremgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet desember 2000. Kartet og 

fredningsforskriften oppbevares i Vega kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for 

naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal 

avmerkes i marka, og knekkpunktene skal koordinatfestes. 

0 Endret ved forskrift 23 april 2002 nr. 402. 

III 

Formålet med fredningen er å bevare et natur- og plantegeografisk enestående område, med bl.a. 

mange varmekjære og regionalt sjeldne plantearter, samt den tilhørende fauna. 

IV 

For reservatet gjelder følgende bestemmelser: 

1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er 

forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. 

Planting eller såing av trær er ikke tillatt. 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye 

dyrearter må ikke innføres. 

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

gjerder, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av 

luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og 

lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller konsentrerte 

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

bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig. 

4. Idrettsarrangement, jakthundprøver og annen organisert virksomhet i naturreservatet er 

forbudt. 

5. Motorisert ferdsel er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt. 

6. Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt. 

7. Etablering av nye opplagsplasser for båt er forbudt. 

8. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet forby eller regulere 

ferdselen i hele eller deler av reservatet. 

V 

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for: 

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, 

rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, med unntak av øvelseskjøring i den 

forbindelse. 
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2. Sanking av bær og matsopp. 

3. Tradisjonell beiting, unntatt beiting med geit. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til 

verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet. 

4. Jakt og utøvelse av fiske. 

5. Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet. 

6. Organiserte fotturer langs den merkede turløypa i sørvestre del av området og 

langs stien til «Vefsn-Anna-stua.» 

7. Organisert ferdsel i reservatet av universitet, høgskoler, skoler og barnehager i 

undervisningssammenheng. 

8. Etablering av landfester for fartøyer, fiskeredskaper og oppdrettsanlegg. 

9. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg, og motorferdsel i forbindelse med dette. 

VI 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan etter søknad gi 

tillatelse til: 

1. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt. 4 og 5. 

2. Skjøtsel og uttak av plantede trær, og nødvendig motorferdsel på frosset eller snødekt mark i 

den forbindelse. 

3. Vedhogst til husbehov. 

4. Vedlikehold av den merkede turløypa i sørvestre del av området. 

5. Tilrettelegging og vedlikehold av stien opp til «Vefsn-Anna-stua.» 

6. Beite med storfe. 

7. Bruk av reservatet i forbindelse med reindrift. 

8. Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 4. 

9. Etablering av nye opplagsplasser for båt. 

10. Etablering av anlegg for Kystverket. 

VII 

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 

skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som kan 

inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. 
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VIII 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, 

for vitenskapelige undersøkelser, og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre 

særlige tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen. 

IX 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

X 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Lånan/Skjærvær naturreservat 

Dato FOR-2002-12-06-1400 

Publisert II 2002 hefte 7 

Ikrafttredelse 06.12.2002 

Sist endret FOR-2008-01-04-268 

Endrer 
 

Gjelder for Vega kommune, Nordland. 

Hjemmel LOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-

§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-

19-100-§77 

Kunngjort 13.12.2002 

Rettet 
 

Korttittel Forskrift om Lånan/Skjærvær naturreservat, 

 

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. 

§ 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 268. 

§ 1. Avgrensning 

Reservatet berører følgende gnr./bnr. i Vega kommune: 31/5, 32/1, 32/2, 101/1, 101/2, 101/4, 

101/5, 101/6, 101/7, 101/8, 102/1. 

Reservatet dekker et areal på ca. 112.919 daa hvorav ca. 110.488 daa er sjøareal. Grensene for 

reservatet er vist på kart i målestokk 1:75.000 datert Miljøverndepartementet desember 2002. 

Reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Vega kommune, hos Fylkesmannen i Nordland i 

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 

0 Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 268. 

 

§ 2. Formål 

http://lovdata.no/forskrift/2008-01-04-268
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A78
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A710
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A721
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A721
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A722
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A723
http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A777
http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A777
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Formålet med fredningen er å ivareta et nasjonalt verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede 

plante og dyreliv. Spesiell verdi knytter seg til området som rastelokalitet for hvitkinngås på vårtrekk, 

som hekke-, myte- og overvintringsområde for sjøfugl og til forekomst av spesielle 

plantearter/plantesamfunn. 

§ 3. Vernebestemmelser 

For reservatet gjelder følgende bestemmelser: 

1. All vegetasjon på land og i ferskvann er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Dette 

omfatter også vegetasjon (tang o.a.) ned til laveste lavvann. Nye plantearter må ikke innføres. 

2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. 

Dette gjelder også i sonen ned til laveste lavvann. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal 

holdes i bånd. 

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

bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, 

hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og 

kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for 

tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre 

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

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

4. I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot ferdsel på land i verneområdet. 

5. Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett samt camping, teltslagning og 

oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt. 

6. Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er 

forbudt. 

 

§ 4. Generelle unntak 

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 

1. 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. Bestemmelsen gjelder ikke 

øvingskjøring. 

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

2. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av landfester, 

i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven. 
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3. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet, høsting av 

moltebær og tilsyn med eiendom. 

4. Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier. 

5. Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved 

forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet. 

6. Sanking av bær og matsopp i tiden utenom ferdselsforbudsperioden. 

7. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven, samt skjøtselstiltak i 

forbindelse med bruk av området som egg- og dunvær. 

8. Jakt og fangst på artene vånd, mink, rødrev, kråke og ravn som gjør skade i henhold til viltlovens 

bestemmelser. 

9. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk, med unntak for tiden fra og med 15. april til og 

med 31. juli. 

10. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet. 

11. Høsting av tang i perioden fra og med 1. august til og med 31. mars. 

12. Sanking av kråkeboller. 

0 Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 268. 

 

§ 5. Eventuelle unntak etter søknad 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

1. Etablering av anlegg for Kystverket. 

2. Etablering av landfester for fiskeredskaper. 

 

§ 6. Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 

skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan 

inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. 

 

§ 7. Generelle dispensasjonsregler 
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Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, 

for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle 

tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen. 

 

§ 8. Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter  

 

§ 9. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområder 

Dato FOR-2002-12-06-1401 

Publisert II 2002 hefte 7 

Ikrafttredelse 06.12.2002 

Sist endret FOR-2013-09-13-1087 

Endrer 
 

Gjelder for Vega kommune, Nordland. 

Hjemmel LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-

§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-

63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§36, LOV-2009-06-19-100-§38 

Kunngjort 13.12.2002 

Rettet 
 

Korttittel Forskr. om Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredn. 

 

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 14 

annet ledd og § 9, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Tilføyd hjemmel: Lov 19 juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 36 og § 38. Fremmet av 

Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 4 jan 2008 nr. 269 (endret også overskrift), 13 sep 

2013 nr. 1087. 

§ 1. Avgrensning 

Fuglefredningsområdene berører følgende gnr./bnr. i Vega kommune: 31/5, 32/1, 32/2, 101/1, 

101/2, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7, 101/8, 102/1. 

Fuglefredningsområdene dekker et areal på ca. 714 daa, hvorav ca. 371 daa er sjøareal. Grensene for 

fuglefredningsområdet er vist på kart i målestokk 1:75.000 datert Miljøverndepartementet desember 

2002. Fuglefredningsområdene skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Vega kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i 

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 

http://lovdata.no/forskrift/2013-09-13-1087
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A714
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A79
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A710
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A710
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A721
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A722
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A723
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A723
http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A736
http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A738
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0 Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 269. 

 

§ 2. Formål 

Formålet med fredningen er å bevare et godt og uforstyrret hekke- og oppvekstområde for sjøfugl. 

 

§ 3. Vernebestemmelser 

For fuglefredningsområdene gjelder følgende bestemmelser: 

1. Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø er fredet mot enhver skade og ødeleggelse. 

2. Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder og katter må ikke slippes løs 

i verneområdet i perioden 15. april til 31. juli. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder 

viltlovens bestemmelser og forskrifter. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de natur- og/eller kulturgitte produksjonsforhold 

eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, oppføring 

av nye bygninger, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og framføring av jordkabler og luftledninger. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

4. Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett samt camping, teltslagning og 

oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt. 

5. Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er 

forbudt. 

0 Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 269. 

 

§ 4. Generelle unntak 

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 

1. 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. Bestemmelsen gjelder ikke 

øvingskjøring. 

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for: 
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2. Tradisjonell beiting og slått. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til 

fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av 

fuglefredningsområdet. 

3. Sanking av bær og matsopp. 

4. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven, samt skjøtselstiltak i 

forbindelse med bruk av området som egg- og dunvær. 

5. Jakt og fangst på artene vånd, mink, rødrev, kråke og ravn som gjør skade i henhold til viltlovens 

bestemmelser. 

6. Vedlikehold av eksisterende bygninger og brygger. 

7. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet. 

8. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk, herunder bruk av skytevåpen, med unntak for 

tiden fra og med 15. april til og med 31. juli. 

9. Høsting av tang i perioden fra og med 1. august til og med 31. mars. 

0 Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 269. 

 

§ 5. Eventuelle unntak etter søknad 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

1. Oppføring av nye bygninger/anlegg i forbindelse med utøvelse av fiske, etter samråd med 

fiskerimyndighetene. 

2. Etablering av anlegg for Kystverket. 

3. Etablering av landfester for fiskeredskaper. 

4. Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med fredningen. 

5. Til- og påbygging, gjenoppbygging/oppføring av bygninger på Skjærvær knyttet til tradisjonell 

bruk av området. 

6. Nyetablering av bygninger i forbindelse med ærfugldrift, på eksisterende murer eller i samsvar 

med foto som dokumenterer tidligere bygninger på stedet, i tilknytning til tidligere eller 

eksisterende bebyggelse, jf. forvaltningsplan. 

7. Oppføring av lager/redskapshus i forbindelse med ærfugldrift for etablerte fuglevoktere. 

8. Oppføring av nødvendig skjul i forbindelse med dyr på beite. 

På Skjærvær må tiltakene også godkjennes av kulturminnemyndigheten. 
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0 Endret ved forskrift 13 sep 2013 nr. 1087. 

 

§ 6. Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 

skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan 

inneholde retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. 

0 Endret ved forskrift 13 sep 2013 nr. 1087. 

 

§ 7. Generelle dispensasjonsregler 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, 

for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle 

tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen. 

 

§ 8. Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

 

§ 9. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks 
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Muddværet fuglefredningsområde 

Dato FOR-2002-12-06-1403 

Publisert II 2002 hefte 7 

Ikrafttredelse 06.12.2002 

Sist endret FOR-2013-09-13-1089 

Endrer 
 

Gjelder for Vega kommune, Nordland. 

Hjemmel LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-

§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-

63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§36, LOV-2009-06-19-100-§38 

Kunngjort 13.12.2002 

Rettet 
 

Korttittel Forskrift om Muddværet fuglefredningsområde 

 

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 14 

annet ledd og § 9, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Tilføyd hjemmel: Lov 19 juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 36 og § 38. Fremmet av 

Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 13 sep 2013 nr. 1089. 

§ 1. Avgrensning 

Fuglefredningsområdet berører følgende gnr./bnr.: 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7. 

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 9.586 daa, hvorav ca. 7.547 daa er sjøareal. Grensene 

for fuglefredningsområdet er vist på kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet 

desember 2002. Fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Vega kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i 

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 

 

§ 2. Formål 

http://lovdata.no/forskrift/2013-09-13-1089
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A714
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A79
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A710
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A710
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A721
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A722
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A723
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A723
http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A736
http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A738
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Formålet med fredningen er å bevare et godt og uforstyrret hekke- og oppvekstområde for sjøfugl. 

 

§ 3. Vernebestemmelser 

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser: 

1. Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø er fredet mot enhver skade og ødeleggelse. 

2. Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder og katter må ikke slippes løs 

i verneområdet i perioden 15. april til 31. juli. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder 

viltlovens bestemmelser og forskrifter. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de natur- og/eller kulturgitte produksjonsforhold 

eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, oppføring 

av nye bygninger, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og framføring av jordkabler og luftledninger. 

Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. 

4. Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett samt camping, teltslagning og 

oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt. 

5. Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er 

forbudt. 

 

§ 4. Generelle unntak 

Bestemmelsene i § 3 med unntak av nr. 5 er ikke til hinder for: 

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, rednings-, politi-, 

brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. 

2. Tradisjonell beiting og slått. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til 

fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av 

fuglefredningsområdet. 

3. Sanking av bær og matsopp. 

4. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven, samt skjøtselstiltak i 

forbindelse med bruk av området som egg og dunvær. 

5. Jakt og fangst på artene vånd, mink, rødrev, kråke og ravn som gjør skade i henhold til viltlovens 

bestemmelser. 

6. Vedlikehold av eksisterende bygninger og brygger. 
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7. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet. 

8. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk, herunder bruk av skytevåpen, med unntak for 

tiden fra og med 15. april til og med 31. juli. 

9. Høsting av tang i perioden fra og med 1. august til og med 31. mars. 

 

§ 5. Eventuelle unntak etter søknad 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

1. Oppføring av nye bygninger/anlegg i forbindelse med utøvelse av fiske, etter samråd med 

fiskerimyndighetene. 

2. Etablering av anlegg for Kystverket. 

3. Etablering av landfester for fiskeredskaper. 

4. Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med fredningen. 

5. Nyetablering av bygninger i forbindelse med ærfugldrift, på eksisterende murer eller i samsvar 

med foto som dokumenterer tidligere bygninger på stedet, i tilknytning til tidligere eller 

eksisterende bebyggelse, jf. forvaltningsplan. 

6. Oppføring av lager/redskapshus i forbindelse med ærfugldrift for etablerte fuglevoktere. 

7. Oppføring av nødvendig skjul i forbindelse med dyr på beite. 

0 Endret ved forskrift 13 sep 2013 nr. 1089. 

 

§ 6. Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 

skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan 

inneholde retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. 

0 Endret ved forskrift 13 sep 2013 nr. 1089. 

 

§ 7. Generelle dispensasjonsregler 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, 

for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle 

tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen. 

§ 8. Forvaltningsmyndighet 
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Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

§ 9. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning 

Dato FOR-2002-12-06-1402 

Publisert II 2002 hefte 7 

Ikrafttredelse 06.12.2002 

Sist endret FOR-2013-09-13-1088 

Endrer 
 

Gjelder for Vega kommune, Nordland. 

Hjemmel LOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14, 

LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-

§23 jf LOV-2009-06-19-100-§36, LOV-2009-06-19-100-§38 

Kunngjort 13.12.2002 

Rettet 
 

Korttittel Forskrift om Hysvær/Søla landskapsvernsområde 

 

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. 

§ 6 og § 14, samt § 21, § 22 og § 23. Tilføyd hjemmel: Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av 

naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 36 og § 38. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 

ved forskrift 13 sep 2013 nr. 1088. 

§ 1. Avgrensning 

Det vernede området berører følgende gnr./bnr.: 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 

31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/18, 31/19, 

31/20, 31/21, 31/41. 

Verneområdet dekker et areal på ca. 93.172 daa, hvorav ca. 86.028 daa er sjøareal. Grensene for 

verneområdet er vist på kart i målestokk 1:75.000, datert Miljøverndepartementet desember 2002. 

Verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

Kartet og verneforskriften oppbevares i Vega kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet 

for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 

§ 2. Formål 

http://lovdata.no/forskrift/2013-09-13-1088
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A75
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A76
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A714
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A721
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A722
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A723
http://lovdata.no/lov/1970-06-19-63/%C2%A723
http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A736
http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100/%C2%A738
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Formålet med vernet er å bevare et egenartet natur- og kulturlandskapsområde, og sikre de 

zoologiske, botaniske, geologiske og kulturhistoriske element som er med på å gi området dets 

særpreg. 

 

§ 3. Vernebestemmelser 

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser: 

1. Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art og karakter. Eksempel på 

slike inngrep er: oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, 

hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og 

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

oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte 

forurensningstilførsler, henleggelse av avfall. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke 

uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må ansees å endre landskapets art 

eller karakter. 

2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye 

dyrearter må ikke innføres Hunder skal holdes i bånd. 

3. Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett og oppsetting av 

kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt. 

4. Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er 

forbudt. 

 

§ 4. Generelle unntak 

Bestemmelsene i § 3 med unntak av nr. 4 er ikke til hinder for: 

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, rednings-, politi-, 

brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. 

2. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og 

innlandsfiskloven. 

3. Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier. 

4. Tradisjonell beiting og nødvendig bruk av gjeterhund. Direktoratet for naturforvaltning kan av 

hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av 

landskapsvernområdet. 

5. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven, samt skjøtselstiltak i 

forbindelse med bruk av området som egg- og dunvær. 
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6. Jakt i henhold til viltlovens bestemmelser. 

7. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk, med unntak for tiden fra og med 15. april til og 

med 31. juli. 

8. Vedlikehold av eksisterende bygninger og brygger. 

9. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet. 

10. 
 

a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport i 

den forbindelse krever særskilt tillatelse. 

b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i 

etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten. 

c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av 

linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til 

verneformålet. 

11. Bruk av motorkjøretøy langs etablert veg i forbindelse med landbruksdrift. 

12. Uttak av masse for vedlikehold av veg på Søla, etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten. 

13. Sanking av kråkeboller. 

 

§ 5. Eventuelle unntak etter søknad 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til: 

1. Nyetablering av bygninger på eksisterende murer, eller i samsvar med foto som dokumenterer 

tidligere bygninger på stedet, i tilknytning til tidligere eller eksisterende bebyggelse, jf. 

forvaltningsplan. 

2. Oppføring av nye bygninger/anlegg i forbindelse med utøvelse av fiske, etter samråd med 

fiskerimyndighetene. 

3. Etablering av anlegg for Kystverket. 

4. Etablering av landfester for fiskeredskaper. 

5. Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet. 

6. Bruk av motorisert transport i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 første ledd nr. 10 bokstav 

a. 
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7. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 første ledd nr. 10 

bokstav c. 

8. Oppføring av lager/redskapshus i forbindelse med ærfugldrift for etablerte fuglevoktere. 

9. Oppføring av nødvendig skjul i forbindelse med dyr på beite. 

0 Endret ved forskrift 13 sep 2013 nr. 1088. 

 

§ 6. Skjøtsel 

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 

skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan 

inneholde retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak. 

0 Endret ved forskrift 13 sep 2013 nr. 1088. 

 

§ 7. Generelle dispensasjonsregler 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for 

vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle 

tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet. 

§ 8. Forvaltningsmyndighet 

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskriften. 

§ 9. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 

 


