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Fredningsbestemmelser
for naturminner

Grua, Lunner kommune, Oppland fylke
III

Forrnalet med fredningen er a bevare en
rekke sterre og mindre skjerp drevet pa
bly- sinkforekomster.

IV
For naturminne gjelder felgende
bestemmelser: .
1. AIle inngrep i grunnen er forbudt,
herunder uttak, eller pafylling av masse,
anlegge veg, oppfering av bygninger
eller andre faste eller midlertidige inn
retninger, framfering av jordkabler og
kloakkledninger , ny utfering av kloakk
eller andre konsentrerte forurensnings
tilfersler og henleggelse av avfall . Det er
ogsa forbudt a risse eller male inn tegn,
figurer 0.1. i fjell eller pa steinblokker.
Oppgjering av varme er ikke tillatt.
Oversikten er ikke uttemmende.
2. Hammerbruk , kiling, boring og
sprengning er ikke tillatt. Innsamling av
prover fra fast fjell er forbudt.

V
Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hin
der for :
1. Nedvendig vedlikehold av eksiste
rende veger, bygninger og anlegg.
2. A ta med sma lese steiner til personlig
samlerformal samt a lete i ikke-vegeta
sjonsdekkede lesmasser om grunneier
eller bruker gir tillatelse til dette. Gra
ving med spade eller lignende hjelpemid
ler er ikke tillatt. Dersom verneverdiene
gjer det vne dvendig, kan forvaltnings
myndighetene innfere forbud mot all
innsamling av prover i ornradet.
3. Skansom bruk av hammer i undervis
ningssammenheng godkjent av forvalt
ningsmyndigheten.
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4. Drift av skogen sa lenge grunnen ikke
skades.
5. Gjennomfering av militeer operativ
virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi
, brannvesen-, sikring-, skjetsel- og for
valtningseyemed.

VI
Forvaltningsmyndigheten , eller den for
valtningsmyndigheten bestemmer, kan
gjennomfere skjetselstiltak i samsvar
med fredningsformalet, Det kan utarbei
des skjetselsplan som skal inneholde
nrermere retningslinjer for gjennomfe
ring av skjetselstiltakene.

VII
Forvaltningsmyndigheten kan gjere
unntak fra fredningsbestemmelsene nar
forrnalet med fredningen krever det ,
samt for vitenskapelige undersekelser ,
arbeider av vesentlig samfunnsmessig
betydning og i spesielle tilfeller, dersom
det ikke strir mot formalet med fred
ningen.

VIII
Forvaltningen av fredningsbestemmel
sene tillegges fylkesmannen i Oppland.
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NATURMINNE
Omrade fredet i medhold

av lov om naturvern
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