
  

Forskrift om endring av forskrift 14. februar 2014 nr. 147 om vern av Hanestadvola 

naturreservat, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark  

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

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

og miljødepartementet. 

 

      I       

      

I forskrift 14. februar 2014 nr. 147 om vern av Hanestadvola naturreservat, Rendalen og Stor-

Elvdal kommuner, Hedmark, gjøres følgende endringer:  

 

§ 1 skal lyde: 

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med interessante geologiske 

formasjoner samt stor variasjon i barskog- og myrtyper, med innslag av gammelskog, rike 

bekkedrag og sørberg som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder en 

rekke sjeldne og sårbare sopp- og lavarter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest 

mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

 

§ 2 skal lyde: 

 
Naturreservatet berører gnr./bnr. 31/1 og 31/41 i Rendalen kommune og gnr./bnr. 19/48 og 19/197 i 

Stor-Elvdal kommune. 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 24 435 26 170 dekar. Grensene for naturreservatet går 

fram av kart i målestokk 1:50 000 datert Klima- og miljødepartementet XX 2020. De nøyaktige 

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

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, hos Fylkesmannen i 

Innlandet, 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. Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk. 

d. Beiting. 

e. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. 

f. Vedlikehold av Kjølsjøkoia med tilhørende uthus, utedo og båthus, av Kletthytta med 

tilhørende utedo og av Fiskehytta med tilhørende skåle/utedo og båthus, i henhold til 

standard på vernetidspunktet. 

g. Vedlikehold av klopp over Kjølsjøbekken ved utløpet fra Kjølsjøen 

h. Rydding og vedlikehold uten standardheving av traktorveger som er 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 start og landing med luftfartøy. 

b. Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på eksisterende stier og 

traktorveger. 

§ 6 skal lyde: 



 

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 og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter 

varige spor i terrenget. 

c. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med skogsdrift på bakenforliggende områder på 

traktorveg markert på vernekartet. 

 

II 

Denne forskriften trer i kraft straks. 

 


