Vedlegg 22
Forskrift om endring av Valsjøberget og Andråsberget naturreservat i Rendalen kommune,
Hedmark fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 77. Fremmet av Klima- og
miljødepartementet.
§ 1.
I forskrift 21. juni 2017 nr. 890 om vern av Valsjøberget og Andråsberget naturreservat, Rendalen
kommune, Hedmark, gjøres følgende endringer:
§ 2 skal lyde:
Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Rendalen kommune: 4/4, 4/9, 4/14, 4/25 og 4/36.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 16 450 dekar. Grensene for naturreservatet går fram
av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2017. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i
Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.
§ 4 skal lyde:
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 regelverk.
d) Beiting.
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
f) Nødvendig vedlikehold av gapahuk ved Sekertjønna.
g) Utsetting av saltstein
h) Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn under storviltjakt. Jakttårnene skal fjernes
hvert år etter avsluttet jakt.
i) Rydding av eksisterende traktorvei og sti som vist på vernekartet.
§ 5 skal lyde:
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
a) Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b) Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på traktorveier og stier
avmerket på vernekartet.
§ 7 skal lyde:
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
a) Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d) Utsetting av saltstein.
e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 f, g og i, og § 7 b, c, d, g og
h.
f) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tilsyn og avfallshåndtering ved gapahuk ved
Sekertjønna.
g) Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
h) Istandsetting og vedlikehold av eksisterende traktorveier og stier som vist på vernekartet.
§ 2.
Denne forskriften trer i kraft straks.

