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Larvik bøkeskog landskapsvernområde -Vedtak om 
forskriftsendring

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Vestfold av 20. mai 2014. I brevet tilrår Fylkesmannen flere 

endringer i verneforskriften for Larvik bøkeskog landskapsvernområde.

Bakgrunnen for saken

Larvik bøkeskog landskapsvernområde ble opprettet ved kgl.res. 13. juni 1980. Formålet med vernet 

er ifølge forskriften punkt III «å bevare en av landets klassiske bøkeskoglokaliteter». 

Landskapsvernområdet består i hovedsak av eiendommene Bøkeskogen, som i 1884 ble skjenket til

Larviks befolkning av godseier Treschow og av den mindre eiendommen Mellomskogen som er skilt 

fra Bøkeskogen av Gunnar Thoresens vei. Landskapsvernområdet avgrenses av bebyggelsen i Larvik 

og av E18. Området har i lang tid vært et mye brukt utfarts- og friområde for byens befolkning. Inne 

i landskapsområde ligger også en festplass, som siden 1840-årene er benyttet til de offentlige 17. 

mai-arrangementene i Larvik. I tilknytning til Festplassen ligger serveringsstedet Bøkekroa.

Grensene for landskapsvernområdet er beskrevet i forskriften punkt II og er videre avmerket på kart 

datert Miljøverndepartementet 1979. De angitte grensene er imidlertid etter det vi forstår aldri 

blitt innmålt nøyaktig. I forbindelse med saken her er det avdekket at det på flere strekninger er 

avvik mellom de vedtatte grensene og det som har vært oppfattet som grenser i marka og som også 

vises i Naturbase.

Det går to offentlige veier gjennom landskapsvernområdet. Som nevnt over går Gunnar Thoresens 

vei mellom selve Bøkeskogen og Mellomskogen. Videre krysser Dalheimveien, som er eneste adkomst 

til deler av friområdene nord for Bøkeskogen, landskapsvernområdets østlige del. 

Helt siden tida før vernevedtaket er et område helt nord i Mellomskogen mot Gunnar Thoresens vei 

- som her ligger utenfor landskapsvernområdet - benyttet som parkering for besøkende i 

Bøkeskogen. Det er også foretatt en viss opparbeiding av arealet til parkeringsformål. I 2008 tok 

foreninga Bøkeskogens og Kilens venner kontakt med Fylkesmannen med forslag om å skape mer 

regulerte parkeringshold i området. Fylkesmannen stilte seg i utgangspunktet positiv til å grense ut 

areal langs Gunnar Thoresens vei som kan opparbeides til en mer permanent parkeringsplass. 
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I forbindelse med forberedelsene til grenseendringa har det også fremkommet at gjeldende forskrift 

har enkelte mangler knyttet til reglene om motorferdsel. Videre ønsker Fylkesmannen å innta 

bestemmelser som skal bidra til å hindre spredning av skadeorganismen Phytophthora, samt å foreta 

enkelte andre presiseringer i forskriften.

Forslag til forskriftsendringer har blitt sendt på høring. Det er innkommet tre høringssvar. 

Høringssvarene har kun kommentert grenseendringer og foreslått liste over berørte eiendommer. 

Som følge av at et av høringssvarene gjorde oppmerksom på at deler av landskapsvernområdet

berøres av sikringssonen rundt ei kraftlinje, har imidlertid Fylkesmannen foreslått at forskriften 

endres slik at det direkte åpnes for rydding i denne sonen.

De enkelte forslagene gjennomgås punktvis nedenfor.

Rettslig utgangspunkt

Myndigheten til å vedta og endre verneforskrifter ligger i utgangspunktet til Kongen. 

Miljødirektoratet er ved vedtak av 3. november 1988 delegert myndighet blant annet til å rette feil 

og unøyaktigheter i beskrivelsen av det vernete området, til å foreta grenseendringer som omfatter 

mindre arealer og til å foreta andre endringer som ikke strider mot formålet med vernet.

Larvik bøkeskog landskapsvernområde ble opprettet med hjemmel i naturvernloven av 1970. Denne 

loven ble opphevet ved ikrafttredelsen av naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven § 77 står 

vernevedtak etter eldre lovgivning fortsatt ved lag, dog slik at enkelte bestemmelser i 

naturmangfoldloven også får anvendelse for eldre områder. Dette gjelder blant annet 

naturmangfoldloven § 36 andre ledd, som setter rammene for restriksjonsnivået i et 

landskapsvernområde. Det fremgår her at det i et landskapsvernområde ikke må settes i verk tiltak 

som alene eller sammen med andre tiltak kan endre det vernede områdets særpreg eller karakter 

vesentlig. Verneforskriften kan gi definere nærmere hvilke tiltak som skal anses å kunne endre 

landskapet vesentlig. Videre kan verneforskriften ha bestemmelser om ferdsel «som ikke skjer til 

fots». 

Generelt

Miljødirektoratet vil først bemerke at vår kompetanse er begrenset til å gjøre enkelte endringer i 

gjeldende verneforskrifter. Hensynet til at det er Kongen i statsråd som vedtar forskriftene på 

området, tilsier også at vår generell endringskompetanse brukes med forsiktighet. Vi vil derfor kun 

vedta realitetsendringer der dette fremstår som klart nødvendig. I utgangspunktet ønsker vi heller 

ikke å foreta noen generell oppdatering av forskriften i tråd med gjeldende maler, der dette ikke 

fremstår som nødvendig. Dette innebærer blant annet at vi ikke endrer den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen i verneforskriften punkt IV nr. 5 og heller ikke skjøtselshjemmelen i 

punkt IV nr. 3, selv om disse bestemmelsene per i dag ikke er aktuelle, ettersom rettsspørsmålene 

bestemmelsene gjelder reguleres av naturmangfoldloven §§ 47 og 48. I de bestemmelsene der vi 

foretar endringer, gjør vi imidlertid en liten redaksjonell oppdatering ved at det innføres 

bokstaverte punkter for de forskjellige unntakene. 

I tråd med navneendringer endrer vi også navnet Miljøverndepartementet der det forekommer til 

Klima- og miljødepartementet. 
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Grenseendringer

Fylkesmannen foreslår som nevnt over å grense ut et område nord i Mellomskogen som helt siden før 

vernevedtaket er benyttet som parkeringsplass. Området er også tilrettelagt for parkering, og ble 

ved reguleringsplan fra 2009 utlagt til dette. 

Miljødirektoratet er enig med Fylkesmannen i at et parkeringsområde prinsipielt sett ikke bør ligge 

innenfor grensene til Bøkeskogen landskapsvernområde. Når området heller ikke inneholder 

verneverdige naturverdier, grenser vi området ut slik Fylkesmannen foreslår. 

I løpet av høringa er det også fremkommet ytterligere forslag til grensejusteringer, som i hovedsak 

går ut på å justere vernegrensene slik at de sammenfaller med eiendomsgrenser. Som nevnt over er 

det på noen punkter uoverensstemmelse mellom de vedtatte grensene og de grensene som er vist i 

Naturbase og andre offentlig tilgjengelige kart. Noen av kommentarene som er innkommet knytter 

seg derfor til grenser som ikke er de vedtatte grensene. 

Bergeløkka AS, som eier eiendommene gnr./bnr. 3012/5 og 3012/23 forslår at disse eiendommene 

grenses ut av verneområdet. Det påpekes at det arealet av disse eiendommene som ligger innenfor 

vernegrensa, sammenfaller med sikringssonen rundt en høyspentledning. Bøkeskogen og Kilens 

venner foreslår også at de to eiendommene tas ut av verneområdet. Det samme gjør Larvik 

kommune. Fylkesmannen understreker at det i hovedsak er verneverdiene som bør være avgjørende 

for hvor grensene bør gå. Ettersom arealet rundt høyspentledningen må ryddes regelmessig, vil det 

imidlertid være lite hensiktsmessig at dette arealet inngår i landskapsvernområdet. Fylkesmannen 

tilrår derfor at vernegrensa endres på denne strekningen slik at den sammenfaller med 

eiendomsgrense mot gnr./bnr. 3012/5 og 3012/23. Miljødirektoratet er enig i Fylkesmannens 

vurdering og endrer derfor grensene her.

Larvik kommune har flere kommentarer/forslag til endringer. Endringsforslagene består i at 

vernegrensa på flere punkter justeres til å sammenfalle med eiendomsgrense:

For det første foreslår kommunen at de to eiendommene gnr./bnr. 2010/96 og 2012/2 grenses ut av 

verneområdet. De to eiendommene eies av Staten v/Miljødirektoratet og er del av de statlig sikra 

friluftsområdene ved Farrisvannet. Fylkesmannen tilråder ikke endringa. Miljødirektoratet kan 

heller ikke se at det er problematisk at deler av de statlig sikra friluftsområdene ved Farrisvannet 

inngår i landskapsvernområdet. Vi finner derfor ikke grunn til å endre grensene her.

Videre foreslår kommunen at landskapsvernområdet utvides noe mot nordøst, slik at vernegrensa 

samsvarer med grense mellom gnr./bnr. 3020/2419 innenfor landskapsvernområdet gnr./bnr. 

2010/96 og 3020/557 utenfor. Fylkesmannen har kontaktet grunneier Statskog SF som ikke har 

innvendinger mot utvidelsen, og tilrår at grensene endres her.

Miljødirektoratet er enig i at det ut i fra grensetekniske hensyn er fordelaktig om vernegrensene 

samsvarer med definerte eiendomsgrenser, og vedtar derfor utvidelsen. 

Kommunen foreslår videre at grensene bør følge steingjerdet i vegkanten mot Gamle Kongevei. 

Kommunen legger her til grunn at grensa går seks meter fra vegen. Kommunens forslag synes på 
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dette punktet å bygge på en feil i grenseangivelsene i Naturbase eller annet kartgrunnlag. I følge 

verneforskriften punkt II følger grensa «vestsida av Gamle Kongevei». Vernekartet fra 1980 viser 

også at grensa ligger helt i kanten av Gamle Kongevei. På dette grunnlag legger vi til grunn at 

gjeldende grense allerede går i gjerdet mot Gamle Kongevei, og at det derfor formelt sett ikke vil 

medføre noen grenseendring når grensa på det nye vernekartet legges slik kommunen foreslår. 

Den siste endringa kommunen foreslår er at vernegrensene justeres i nordvest slik at den faller 

sammen med eiendomsgrenser mot gnr./bnr. 3020/59, 3012/5 og 3012/23. Når det gjelder de to 

sistnevnte eiendommene viser vi til diskusjonen over. Statskog SF har som nevnt over ikke hatt 

innvendinger mot at verneområdet utvides. Fylkesmannen tilrår endringa. 

I gjeldende vernekart er det ikke avmerket grenser for eiendommen gnr./bnr. 3020/59. Gjeldende 

vernegrense går ifølge verneforskriften punkt II i rett linje fra et punkt i nordøstre hjørnet av 

«industribebyggelse» til et punkt «83 m i retning av 69 g nordøst» for dette og deretter i rett linje 

til «punkt nordøst i veikryss». Grensene angitt i Naturbase avviker fra dette, i alle fall for 

grenselinja mellom de to første punktene som ikke er angitt som ei rett linje. 

Miljødirektoratet vil bemerke at det ut fra dagens situasjon fremstår som noe uklart hvor grensene 

for verneområdet går på denne strekningen. Vi ser det derfor som en fordel om grensene endres til 

å samsvare med de klart definerte og innmålte grensene mellom gnr./bnr. 3020/59 og 3020/2419. 

Larvik kommune har i høringssvaret også kommentert at det ikke har innsigelser mot at deler av 

eiendommen gnr./bnr. 3020/2437 ligger innenfor verneområdet. Også her synes imidlertid 

uttalelsen å bygge på feil i kartgrunnlag. Både grensebeskrivelse og vernekart angir her grensene for 

verneområdet som sammenfallende med eiendomsgrense. Vi finner heller ikke grunnlag for å endre 

grensa her.

Fylkesmannen har utarbeidet nytt vernekart i tråd med det ovennevnte. Miljødirektoratet vedtar 

dette som nye grenser for reservatet. Grensebeskrivelsen i gjeldende punkt II andre og tredje ledd, 

blir da ikke lenger dekkende. Vi sletter derfor grensebeskrivelsen. I tråd med dagens praksis vil da 

de rettsgyldige grensene gå fram av vernekartet alene. 

Samtidig oppdateres lista over berørte eiendommer. I tråd med gjeldende forskriftsmal benytter vi 

formuleringa «Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.». I dette ligger det at 

verneområdet ikke nødvendigvis omfatter hele eiendommen, slik høringspartene har påpekt. Videre 

foretas endringer i lista over instanser som skal oppbevare kartet i punkt II siste ledd, ved at 

Grenland skogforvaltning strykes fra lista, Miljødirektoratet tilføyes på lista og navnet 

«Miljøverndepartementet» endres til «Klima- og miljødepartementet». 
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Nye unntak fra forbudet mot inngrep som vesentlig endrer landskapskarakteren eller 

skogbildet

Etter forskriften punkt IV nr. 1 er alle inngrep som vesentlig endrer landskapskarakteren eller 

skogbildet forbudt. Bestemmelsen inneholder videre ei ikke uttømmende liste over tiltak som skal 

anses å være i strid med dette forbudet, samt to unntak. Fylkesmannen tilrår å innta ytterligere tre

unntak i bestemmelsen.

1. Vedlikehold av kraftlinjetrase

Selv om eiendommene gnr./bnr. 3020/5, 3020/23 og 3020/59 grenses ut av landskapsvernområdet 

vil likevel deler av sikkerhetssonen ligge innenfor landskapsvernområdet. Fylkesmannen foreslår 

derfor at det inntas et nytt unntak fra verneforskriften punkt IV nr.1 som åpner for rydding av 

vegetasjon og vedlikehold av kraftledning. 

Miljødirektoratet vil bemerke at vi finner det hensiktsmessig å innta bestemmelse som klargjør at 

det er lovlig å rydde sikkerhetssonen uten søknad. For å skape enhet i regelverket velger vi å 

benytte en ordlyd som benyttes i gjeldende forskriftsmal. Unntaket formuleres dermed slik at 

bestemmelsen i punkt IV nr. 1 ikke skal være til hinder for «drift og vedlikehold av eksisterende 

energi- og kraftanlegg, inkludert rydding av eksisterende linjetraseer.» Unntaket blir nytt punkt IV 

nr. 1 andre ledd bokstav c.

2. Drenering og bortledning av vann

Rennende overflatevann er en mulig smitteveg for Phytophthora. Fylkesmannen tilrår derfor at det 

inntas et unnta i punkt IV nr. 1 som åpner for drenering og bortledning av overvann. 

Effekten av endringa vil være at også grunneier, eller andre med grunneiers tillatelse, kan 

gjennomføre tiltak for drenering og bortledning av overflatevann, uten godkjenning fra 

forvaltningsmyndigheten. Vi forstår Fylkesmannen dit hen at det er ønskelig at grunneierne kan 

sette i verk slike tiltak på egen hånd. På bakgrunn av at det i forvaltningsplanen fremgår at det 

tidligere har vært ønske om å drenere deler av landskapsvernområdet av andre årsaker finner vi 

imidlertid grunn til å innta en presisering av at drenering og bortledning kun er tillatt der formålet 

er å hindre sykdomsspredning. Miljødirektoratet vedtar derfor unntaket som nytt punkt IV nr. 1 

andre ledd bokstav d. 

3. informasjonstiltak

Fylkesmannen tilrår videre at det gjøres unntak for «informasjonstiltak i samsvar med 

informasjonsplan for Larvik bøkeskog».

Miljødirektoratet finner endringa hensiktsmessig, og vedtar endring i tråd med Fylkesmannens 

tilrådning som nytt punkt VI nr. 1 andre ledd bokstav e. 

Endringer i forbudet mot gjødsling og utslipp av forurensning og henleggelse av avfall.

Etter verneforskriften punkt IV nr. 2 er blant annet utslipp av […] konsentrerte 

forurensningstilførsler» og «henleggelse av avfall» forbudt. 

Fylkesmannen tilrår av hensyn til faren for Phytophthora-smitte at det presiseres at også 

henleggelse av hageavfall er forbudt. Videre tilrår Fylkesmannen at det inntas et unntak for «årlig 
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sprøyting med fosfitt mot Phytophthora-smitte på bøkestammer langs stier, veier, løyper og plasser 

i samsvar med retningslinjene i forvaltningsplanen».

Miljødirektoratet vil bemerke at vi i utgangspunktet finner det klart at hageavfall omfattes av 

begrepet «avfall» i gjeldende forskrift. Henleggelse av hageavfall er dermed også forbudt etter 

gjeldende ordlyd. På bakgrunn av faren for spredning av Phytophthora finner vi det imidlertid 

hensiktsmessig at forskriften presiseres på dette punktet. 

Vi vil imidlertid ikke vedta forslaget om at det åpnes for sprøyting med fosfitt. Slik forslaget er 

formulert, åpnes det for at sprøytinga kan skje uten forhåndsgodkjenning fra 

forvaltningsmyndigheten. Videre vil unntaket, når det tas inn som i forskriften, i prinsippet gjelde 

for alltid. Vi finner det ikke heldig at en verneforskrift på denne måten åpner for utslipp av 

kjemikalier. Både føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 og prinsippet om bruk av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i § 11, tilsier etter vår mening at 

forvaltningsmyndigheten med jevne mellomrom bør vurdere på nytt om tilgjengelig kunnskap tilsier 

at sprøyting med fosfitt skal fortsette. Vi mener derfor at sprøyting kun bør skje etter dispensasjon. 

Vi forstår det slik at Fylkesmannens vurdering per i dag er at sprøyting vil være til fordel for 

verneformålet og verneverdiene. Dispensasjon kan da gis etter naturmangfoldloven § 48. 

Dispensasjonen må tidsbegrenses, men kan gjerne være flerårig.

Endringer i bestemmelsen om motorferdsel

Etter verneforskriften punkt IV nr. 4 første ledd er motorisert ferdsel forbudt i 

landskapsvernområdet med unntak av ferdsel «i politi-, brannvern, skjøtsels-, oppsyns- og 

forvaltningsøyemed». Andre ledd inneholder ytterligere unntak for «motorisert ferdsel i forbindelse 

med bruk, drift og vedlikehold av de offentlige friluftsområder ved Farris» og «motorisert ferdsel 

for framkjøring av tømmer fra området». Fylkesmannen finner det hensiktsmessig å foreta 

endringer i enkelte av unntakene og innføre nye unntak blant annet for å få forskriftens ordlyd mer i 

samsvar med den bruk som har foregått siden vernetidspunktet.

Det forslås for det første at «redningsøyemed» tilføyes til lista i første ledd. Miljødirektoratet vil 

bemerke at motorferdsel i redningsøyemed må antas å være lovlig også i dag i medhold av 

straffelovens nødrettsbestemmelse. Vi finner det likevel hensiktsmessig at dette presiseres i 

verneforskriften. Av regeltekniske hensyn flyttes imidlertid unntaket til andre ledd, slik at det blir 

nytt andre ledd bokstav a.

Fylkesmannen foreslår videre at unntaket for trafikk til friområdene ved Farrisvannet omskrives slik 

at unntaket gjelder «motorisert ferdsel på Dalheimveien, herunder kjøring til Farris naturskole og 

Padleklubben ved Farris».

Dalheimveien er som nevnt over eneste adkomst til friluftsområdene ved Farris, herunder til 

naturskolen og padleklubben. Vegen har siden vernevedtaket vært åpen for alminnelig ferdsel. 

Miljødirektoratet er enig i at forskriften bør forenkles på dette punktet. Når forskriften åpner for 

motorferdsel generelt, finner vi det imidlertid unødvendig at det spesifiseres at dette også gjelder 

for ferdsel til naturskolen og padleklubben. 
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Også Gunnar Thoresens har vært åpen for ferdsel siden vernevedtaket. Vegen benyttes mye til 

parkering av besøkende til Bøkeskogen. Fylkesmannen tilrår at det tas inn unntak i verneforskriften 

for «motorisert ferdsel og parkering i Gunnar Thoresens vei mellom Øvre Bøkeligate og 

hovedinngang til Bøkeskogen».

Det fremkommer ikke opplysninger i forarbeidene til verneforskriften som tilsier at en ved 

vernevedtaket mente å forby motorferdsel på Gunnar Thoresens vei. Når vegen heller ikke ble 

stengt etter vernevedtaket, legger vi til grunn at det kun skyldes en forglemmelse at ordlyden i 

verneforskriften ikke åpner for motorferdsel og parkering her. Vi finner det derfor hensiktsmessig å 

endre forskriften slik at det fremgår av ordlyden at dette er tillatt. Vi finner det imidlertid 

unødvendig med tillegget om at ferdsel er lovlig mellom Øvre Bøkeligate og hovedinngangen til 

Bøkeskogen, ettersom dette utgjør hele Gunnar Thoresens vei innenfor landskapsvernområdet.Vi 

finner det videre ikke nødvendig å presisere at parkering er lovlig; når det åpnes for motorferdsel 

på veg i et verneområde følger den nærmere reguleringa av motorferdselen etter vårt syn av

vegtrafikklovgivninga med mindre verneforskriften klart angir noe annet. Når det åpnes for 

motorferdsel, innebærer dette dermed i utgangspunktet også at parkering er tillatt. 

På dette grunnlag vedtar vi nytt punkt IV nr. 4 andre ledd bokstav b som åpner for motorisert 

ferdsel på Dalheimveien og Gunnar Thoresens vei.

Fylkesmannen tilrår videre at unntaket for framkjøring av tømmer fra området utvides til også å 

gjelde hogstavfall. Begrunnelsen er så vidt vi forstår faren for Phytophthora-smitte. 

Miljødirektoratet vedtar endringa. Bestemmelsen blir nytt andre ledd bokstav e.

De neste to forslagene fra Fylkesmannen knytter seg til motorisert ferdsel til Festplassen. Det 

forslås her for det første at det åpnes for «motorisert ferdsel til og parkering ved Bøkekroa 

begrenset til servicetrafikk, varelevering og bevegelseshemmede» og for det andre at det åpnes for 

«motorisert ferdsel i forbindelse med tilrigging av utstyr til arrangementer på Festplassen». 

Som det fremgår innledningsvis ble Bøkeskogen benyttet til offentlige arrangementer i lang tid før 

vernet. Det har også vært drevet kafedrift i flere perioder. Det fremgår i forskriftens punkt IV nr. 1 

at reglene i denne bestemmelsen ikke skal være til hinder for bruk og drift av Festplassen.

Motorisert ferdsel i forbindelse med arrangementer og for transport til Bøkekroa, fremstår som 

nødvendig for at bruken skal fortsette. Vi forstår det også slik at slik motorferdsel i praksis har 

skjedd uhindret av vernet siden vernevedtaket. Vi legger derfor til grunn at det kun skyldes en 

forglemmelse at det ikke også ble gjort unntak fra motorferdselforbudet. Unntakene inntas derfor 

som bokstav c og d i punkt IV nr. 4 andre ledd. 

Til slutt forslår Fylkesmannen at det åpnes for «motorisert ferdsel i forbindelse med 

løypepreparering i lysløypa». I gjeldende forskrift punkt IV nr. 1 åpnes det for vedlikehold av 

lysløype. Også her legger vi til grunn at det skyldes en forglemmelse, når gjeldende verneforskrift 

ikke gjør unntak fra motorferdselforbudet for løypepreparering. Vi vedtar derfor nytt punkt IV nr. 4 

andre ledd bokstav e i tråd med Fylkesmannens tilrådning.
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Båndtvang og forbud mot telting og bruk av åpen ild

Avslutningsvis tilrår Fylkesmannen at det inntas bestemmelser om at hund skal føres i bånd hele 

året og at telting og bruk av åpen ild ikke er tillatt. De to første bestemmelsen foreslås inntatt av 

hensyn til faren for Phytophthora-smitte, mens bålforbudet er begrunnet i brannfaren.

Larvik kommune har med hjemmel i friluftsloven § 15 og hundeloven § 6 vedtatt tilsvarende regler i 

forskrift om atferdsregler for Larvik bøkeskog. Denne forskriften inneholder i tillegg en 

bestemmelse som forbyr ferdsel utenfor stier, veier og gruslagte plasser.

Miljødirektoratet ser at faren for spredning av Phytophthora kan tilsi et behov for båndtvang og 

forbud mot telting. Forbudene går imidlertid lenger enn det som er normalt i 

landskapsvernområder.  Så lenge forholdene reguleres av atferdsreglene fremstår det heller ikke 

som nødvendig å innta likelydende bestemmelser i verneforskriften. Når atferdsreglene inneholder 

forbud som ikke kan inntas i verneforskriften, vil det heller ikke i særlig grad forenkle regelverket 

at enkelte av forbudene er likelydende. Tvert imot kan det i et slikt tilfelle være enklere å forholde 

seg til to klart adskilte regelverk. Vi finner det derfor ikke hensiktsmessig å vedta nye forbud på 

disse punktene.

På denne bakgrunn vedtar Miljødirektoratet følgende endringsforskrift:

Forskrift om endring av forskrift nr. 1523 om fredning av.

I medhold av naturmangfoldloven § 77, delegeringsvedtak 3. juli 1987 og delegeringsvedtak 3. 

november 1988, jf. delegeringsvedtak 15. mars 2013, vedtar Miljødirektoratet følgende 

endringsforskrift:

I

I forskrift 13. juni 1980 nr. 21 om vern for Larvik bøkeskog landskapsvernområde, Larvik kommune, 

Vestfold gjøres følgende endringer:

Punkt II skal lyde:

II

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Larvik kommune: 2010/96, 2012/2, 

3020/552, 3020/2419, 3020/2422, 3020/2437.

Grensene går fram av kart i målestokk 1:3.000 datert Miljødirektoratet november 2014. 

Verneforskrift med kart oppbevares i Larvik kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold, i 

Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. 

Punkt IV skal lyde:

IV

For området gjelder følgende bestemmelser:

1. Alle inngrep som vesentlig endrer landskapskarakteren eller skogbildet er forbudt, 

herunder uttak eller utfylling av masse, bygging av nye veger, framføring av nye 
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luftledninger, oppføring av bygninger, anlegg eller lignende, oppdyrking, hogst av større 

flater eller endring av treslagssammensetningen ved skogkultur.

Bestemmelsene i dette punkt er ikke til hinder for:

a) drift og vedlikehold av eksisterende stier, veger, trimløype og lysløype, 

herunder rydding av vegetasjon,

b) drift og vedlikehold av eksisterende festplass med tilhørende anlegg,

c) drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, inkludert rydding av 

eksisterende linjetraseer,

d) drenering og bortledning av overvann for å hindre spredning av plantesykdom og

e) informasjonstiltak i samsvar med fastsatt informasjonsplan for Larvik bøkeskog.

2. Gjødsling, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og 

henleggelse av avfall, herunder hageavfall, er forbudt.

3. Klima- og miljødepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å 

oppfylle vernets formål.

Klima- og miljødepartementet kan i skjøtselsplan for området fastsette nærmere 

regler for tiltak i medhold av dette punkt og punkt 1.

4. Motorisert ferdsel er forbudt unntatt:

a) motorisert ferdsel i politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns og 

forvaltningsøyemed,

b) motorisert ferdsel på Dalheimveien og Gunnar Thoresens vei,

c) motorisert ferdsel til Bøkekroa begrenset til servicetrafikk, varelevering og 

transport av bevegelseshemmede,

d) motorisert ferdsel i forbindelse med tilrigging av utstyr til arrangementer på 

Festplassen,

e) motorisert ferdsel for framkjøring av tømmer og hogstavfall fra området og

f) motorisert ferdsel i forbindelse med løypepreparering i lysløypa.

5. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unnta fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige 

undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, 

dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

I punkt V og VI endres «Miljøverndepartementet» til «Klima- og miljødepartementet».

II

Denne forskriften trår i kraft straks
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Videre saksgang

Miljødirektoratet vil kunngjøre forskriften i Norsk Lovtidend. Fylkesmannen bes kunngjøre vedtaket 

lokalt. 

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Berit Lein Knut Fossum

avdelingsdirektør - naturavdelinga seksjonsleder

Kopi til:

Klima- og 

miljødepartementet
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