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Saker: 

 
Sak 01/2012 Protokoll og referatsaker 
Sak 02/2012 Delegerte saker 
Sak 03/2012 Konstituering av styre 
Sak 04/2012 Restaurering av fiskebu ved Vinnordvatn, Asle Strand Resell 
Sak 05/2012 Restaurering av stall på Båsumseter, Oddvar Tonby 
Sak 06/2012 Ny tilførselsløype i Vergjedalen, Vergjedalen løypelag 
 
 
 
Orienteringer/diverse: 

 
Møteplan våren 2012 
Praksisen med at det ikke legges opp en fast møteplan videreføres. Møtene legges opp etter behov. Neste møte 
legges opp i forhold til gjennomgang av innspill fra DN på forvaltningsplanen. 
 
 
Forvaltningsplanen, status og ny møtedato  
Kort orientering om status i prosessen. Vi venter fortsatt på tilbakemelding fra DN. 
 
 
Justering av rater, Norconsult 
Leif Simonsen har gitt melding om at ratene knyttet til arbeidet med forvaltningsplanen er justert f.o.m. 01.01.2012 
i henhold til avtale. 
 
 
Møtegodtgjøring, statens satser 
Kort orientering om rutiner vedr. møtegodtgjøring og reiseregninger for styrets medlemmer. 
 
 
Omlegging av løype ved Buvatnet  
Styret vil vurdere å legge om skiløypa ved Buvatnet av hensyn til rovfugllokalitet, enten som en permanent 
løsning eller i form av en omlegging siste del av sesongen. Tiltaket utredes i samarbeid med SNO og løypekjører, 
og legges fram som sak i neste møte. 
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Sak 01/12 Protokoll og referatsaker   
 

Protokoll fra møtet 15.11.2011 legges fram for godkjenning 
 

R 01/2012 Oppnevning av medlemmer til forvaltningsstyret for TR naturreservat 
   

Protokoll fra møtet 15.11.2011 ble godkjent og underskrevet av leder.  
Referatsak tas til etterretning. 
 
 
 

Sak 02/12 Delegerte saker 

  
 Ingen delegerte saker 
 

 

 
Sak 03/12 Konstituering av nytt styre 2012-2015 

 
Fakta 

Delegasjonsbrevet fra DN av 18.01.2009 viser til at forvaltningsmyndigheten for 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er lagt til et statlig oppnevnt forvaltningsstyre 
bestående av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Etter forslag fra 
kommunene, oppnevner DN i brev 18.01.2012 følgende medlemmer for inneværende 
kommunestyreperiode (varamedlemmer i parentes): 
 
Dag Lislien (Olav Traaen), Rollag kommune 
Frøydis Hansen Aasen (Øystein Morten), Rollag kommune 
Kari Kolbræk Ask (Hellik Kolbjørnsrud), Sigdal kommune 
Gunnar Båsen (Torstein Aasen), Sigdal kommune 
Tore Kravik (Kristian Hvaale), Nore og Uvdal kommune 

 
Funksjonstiden for medlemmene følger kommunestyreperiodene, og forvaltningsstyret står selv 
for konstituering. 
 

  
Forvaltningsstyrets vedtak  

Kari Kolbræk Ask ble valgt til leder. 
Dag Lislien ble valgt til nestleder. 
Vedtaket var enstemmig. 

   
 
 
Sak 04/12 Restaurering av fiskebu ved Vinnordvatn, Asle Strand Resell 

 
Fakta 

Asle Strand Resell søker på vegne av eier Gudmund Olsen om tillatelse til 
restaurering/ombygging av fiskebu på g/bnr 130/5 ved Vinnordvatn i Trillemarka-
Rollagsfjell naturreservat. Bygningens areal er oppgitt til 24 m

2 
BYA, og det er sendt 

søknad til Sigdal kommune for behandling etter plan- og bygningsloven.  
 
Tiltaket omfatter fasadeendring i form av skifte av tak (duk og torv) ny pipe. Det er i dag 
skifer på taket, men dette skal i følge eier ikke være eldre enn ca. 30 år.  
 
Søknaden skal behandles av forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften før den 
behandles av kommunen etter kommunalt lovverk og retningslinjer. 
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Vurdering 

Formålet med fredningen av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er å ivareta et stort og 
sammenhengende naturskogområde med naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i 
skog. Det er videre fokus på rødlistearter og områdets vitenskapelige og pedagogiske verdi.   

 
Vernebestemmelsene angir i § 3 punkt 3 at det ikke må iverksettes tiltak som kan endre 
naturmiljøet, herunder oppføring av bygninger eller andre varige eller midlertidige innretninger. 
Ombygging av bygninger er søknadspliktig etter § 5 punkt 2 i verneforskriften. 
 
Forvaltningsplanen, som er under utarbeidelse, vil utdype nærmere hvordan slike søknader skal 
behandles. Så langt i arbeidet med planen ligger det an til at forvaltningsmyndigheten vil gå inn 
for en liberal praksis når det gjelder tiltak knyttet til eksisterende bygninger. Dette fordi 
landskaps- og friluftshensyn ikke er en del av verneformålet. Tiltak som er søknadspliktig etter 
plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes lovverk og retningslinjer for 
utforming og detaljer. Det skal foreligge tillatelse fra både forvaltningsmyndigheten etter 
verneforskriften og fra kommunen etter plan- og bygningsloven før tiltaket kan iverksettes.  
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet. Tiltaket vurderes i det følgende i forhold til disse prinsippene. 

 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Forvaltningsmyndigheten har 
god lokal og faglig kunnskap om verneområdet. Dette sammen med opplysninger i søknaden 
anses som et godt faglig grunnlag for å behandle søknaden.  

 
§ 9 Føre var prinsippet 
Tiltaket er slik vi vurderer det ikke i konflikt med verneverdiene.  

 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Påvirkningen skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli 
utsatt for. Påvirkningen kan ut fra dette ikke vurderes isolert. Det er gjennom arbeidet med 
forvaltningsplanen registrert i overkant av 190 bygninger i verneområdet. En tillatelse knyttet til 
ombygginger og restaurering vil derfor kunne medføre presedens og kan derfor ikke sees på 
som et isolert tilfelle. Forvaltningsmyndigheten anser likevel ikke at den samlede belastningen 
av denne type tiltak vil påvirke naturverdier og verneformål negativt.     

 
§ 11 Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Dette prinsippet anses ikke som relevant i denne saken siden omsøkte tiltak etter vår vurdering 
ikke vil påvirke naturverdiene.  

 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Verneforskriften gir åpning for at det kan gis tillatelse til ombygging av bygninger i verneområdet 
etter § 5 punkt 2, noe som gir signaler om at denne type tiltak er vurdert som forenlig med 
vernet og ikke behøver å medføre negativ påvirkning på verneverdiene. Omsøkte tiltak er av 
beskjedent omfang og ansees derfor som uproblematisk i forhold til verneverdiene. 
Transportbehov knyttet til tiltaket vurderes i separat søknad, og forutsettes utført med 
snøscooter på vinterføre, alternativt helikopter. 
 

 
Med bakgrunn i vurderingene innvilger forvaltningsmyndigheten søknad om 
restaurering/ombygging av fiskebu slik det er beskrevet i søknaden. I vurderingen av søknaden 
er det lagt avgjørende vekt på at tiltaket slik det er beskrevet i søknaden ikke vil påvirke 
naturverdier og verneformål. Forvaltningsmyndigheten ser positivt på at grunneiere ønsker å 
restaurere og vedlikeholde eksisterende bygningsmiljøer da disse representerer en viktig del av 
kulturhistorien i verneområdet.   

 
 
Forslag til vedtak 

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad om 
restaurering/ombygging av fiskebu på g/bnr 130/5 ved Vinnordvatnet. I vurderingen av 
søknaden er det lagt avgjørende vekt på at tiltaket slik det er beskrevet i søknaden ikke vil 
påvirke naturverdier og verneformål negativt.  
 



TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT 

FORVALTNINGSSTYRET 

 
Tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes 
lovverk og retningslinjer for utforming og detaljer. Det skal foreligge tillatelse fra både 
forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften og fra kommunen etter plan- og bygningsloven 
før tiltaket kan iverksettes. 

 
Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport. 
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat § 
5 punkt 2. 

 
  Behandling 

  Enstemmig som forslag til vedtak. 
 

 
Forvaltningsstyrets vedtak  

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad om 
restaurering/ombygging av fiskebu på g/bnr 130/5 ved Vinnordvatnet. I vurderingen av 
søknaden er det lagt avgjørende vekt på at tiltaket slik det er beskrevet i søknaden ikke vil 
påvirke naturverdier og verneformål negativt.  
 
Tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes 
lovverk og retningslinjer for utforming og detaljer. Det skal foreligge tillatelse fra både 
forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften og fra kommunen etter plan- og bygningsloven 
før tiltaket kan iverksettes. 

 
Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport. 
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat § 
5 punkt 2. 
 

 
 
Sak 05/12 Restaurering av stall på Båsumseter, Oddvar Tonby 

 
Fakta 

Oddvar Tonby søker om tillatelse til restaurering/ombygging av gammel tømmerstall på 
g/bnr 109/4 Båsumseter  i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Bygningens størrelse 
er oppgitt til 3,7x4 m, og det er sendt søknad til Sigdal kommune for behandling etter 
plan- og bygningsloven.  
 
Stallen er i dårlig forfatning p.g.a omfattende råteskader, og skal etter planen tas ned til 
bygda for restaurering. En god del av tømmeret i veggene samt golvet og hele 
himlingen med bjelker og takbord må skiftes ut. Det skal også settes inn et nytt vindu 
på den ene langveggen. Arbeidet er planlagt gjennomført over to år, med all nødvendig 
transport på vinterføre. Det er ikke søkt om bruksendring eller konkrete tiltak utover 
fasadeendring og reparasjon. 
 
Bygningen ligger i dag lavt i terrenget og svært nær bekk, noe som har vært 
medvirkende årsak til de omfattende råteskadene. Søker ønsker derfor å flytte 
bygningen litt lenger inn på vollen og legge opp nye tuftesteiner noe høyere for å lette 
vedlikeholdet framover.  
 
Søknaden skal behandles av forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften før den 
behandles av kommunen etter kommunalt lovverk og retningslinjer. 

 
 

Vurdering 

Formålet med fredningen av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er å ivareta et stort og 
sammenhengende naturskogområde med naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i 
skog. Det er videre fokus på rødlistearter og områdets vitenskapelige og pedagogiske verdi.   

 
Vernebestemmelsene angir i § 3 punkt 3 at det ikke må iverksettes tiltak som kan endre 
naturmiljøet, herunder oppføring av bygninger eller andre varige eller midlertidige innretninger. 
Ombygging av bygninger er søknadspliktig etter § 5 punkt 2 i verneforskriften. 
 
Forvaltningsplanen, som er under utarbeidelse, vil utdype nærmere hvordan slike søknader skal 
behandles. Så langt i arbeidet med planen ligger det an til at forvaltningsmyndigheten vil gå inn 
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for en liberal praksis når det gjelder tiltak knyttet til eksisterende bygninger. Dette fordi 
landskaps- og friluftshensyn ikke er en del av verneformålet. Tiltak som er søknadspliktig etter 
plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes lovverk og retningslinjer for 
utforming og detaljer. Det skal foreligge tillatelse fra både forvaltningsmyndigheten etter 
verneforskriften og fra kommunen etter plan- og bygningsloven før tiltaket kan iverksettes.  
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet. Tiltaket vurderes i det følgende i forhold til disse prinsippene. 

 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Forvaltningsmyndigheten har 
god lokal og faglig kunnskap om verneområdet. Dette sammen med opplysninger i søknaden 
anses som et godt faglig grunnlag for å behandle søknaden.  

 
§ 9 Føre var prinsippet 
Tiltaket er slik vi vurderer det ikke i konflikt med verneverdiene.  

 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Påvirkningen skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli 
utsatt for. Påvirkningen kan ut fra dette ikke vurderes isolert. Det er gjennom arbeidet med 
forvaltningsplanen registrert i overkant av 190 bygninger i verneområdet. En tillatelse knyttet til 
ombygginger og restaurering vil derfor kunne medføre presedens og kan derfor ikke sees på 
som et isolert tilfelle. Forvaltningsmyndigheten anser likevel ikke at den samlede belastningen 
av denne type tiltak vil påvirke naturverdier og verneformål negativt.     

 
§ 11 Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Dette prinsippet anses ikke som relevant i denne saken siden omsøkte tiltak etter vår vurdering 
ikke vil påvirke naturverdiene.  

 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Verneforskriften gir åpning for at det kan gis tillatelse til ombygging av bygninger i verneområdet 
etter § 5 punkt 2, noe som gir signaler om at denne type tiltak er vurdert som forenlig med 
vernet og ikke behøver å medføre negativ påvirkning på verneverdiene. Hvert enkelt tiltak skal 
imidlertid vurderes individuelt og det skal tas generelle og lokal hensyn. Tiltaket er av 
beskjedent omfang og anses derfor som uproblematisk i forhold til verneverdiene. Behovet for 
transport er planlagt løst med snøscooter på vinterføre for å unngå kjøring på barmark. 
 
 
Med bakgrunn i vurderingene innvilger forvaltningsmyndigheten søknad om 
restaurering/ombygging av stall slik det er beskrevet i søknaden. I vurderingen av søknaden er 
det lagt avgjørende vekt på at tiltaket slik det er beskrevet i søknaden ikke vil påvirke 
naturverdier og verneformål. Forvaltningsmyndigheten ser positivt på at grunneiere ønsker å 
restaurere og vedlikeholde eksisterende bygningsmiljøer da disse representerer en viktig del av 
kulturhistorien i verneområdet. Flytting av stallen til et tørrere område på setervollen vurderes 
som et nødvendig tiltak med tanke på fremtidig vedlikehold, men det presiseres at kommunens 
regelverk og retningslinjer her skal være gjeldende. 

 
 
Forslag til vedtak 

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad om 
restaurering/ombygging av gammel tømmerstall på g/bnr 109/4 Båsumseter slik det er 
beskrevet i søknaden. I vurderingen av søknaden er det lagt avgjørende vekt på at tiltaket slik 
det er beskrevet i søknaden ikke vil påvirke naturverdier og verneformål negativt.  

 
Flytting av stallen til et tørrere område på setervollen vurderes som et nødvendig tiltak med 
tanke på fremtidig vedlikehold, men det presiseres at kommunens regelverk og retningslinjer 
her skal være gjeldende. 
 
Tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes 
lovverk og retningslinjer for utforming og detaljer. Det skal foreligge tillatelse fra både 
forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften og fra kommunen etter plan- og bygningsloven 
før tiltaket kan iverksettes. 
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Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport. Dette behandles delegert etter søknad og dialog 
med tiltakshaver. 
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat § 
5 punkt 2. 

 
 
  Behandling 

  Enstemmig som forslag til vedtak. 
 
 

Forvaltningsstyrets vedtak  
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad om 
restaurering/ombygging av gammel tømmerstall på g/bnr 109/4 Båsumseter slik det er 
beskrevet i søknaden. I vurderingen av søknaden er det lagt avgjørende vekt på at tiltaket slik 
det er beskrevet i søknaden ikke vil påvirke naturverdier og verneformål negativt.  

 
Flytting av stallen til et tørrere område på setervollen vurderes som et nødvendig tiltak med 
tanke på fremtidig vedlikehold, men det presiseres at kommunens regelverk og retningslinjer 
her skal være gjeldende. 
 
Tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes 
lovverk og retningslinjer for utforming og detaljer. Det skal foreligge tillatelse fra både 
forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften og fra kommunen etter plan- og bygningsloven 
før tiltaket kan iverksettes. 

 
Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport. Dette behandles delegert etter søknad og dialog 
med tiltakshaver. 
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat § 
5 punkt 2. 

 
 
 
Sak 06/12 Ny tilførselsløype i Vergjedalen, Vergjedalen løypelag 

 
Fakta 

Vergjedalen løypelag v/ Ruben Kverndalen søker om dispensasjon fra verneforskriften for 

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for etablering av ny tilførselsløype samt 

oppkjøring/preparering av skiløype med snøscooter langs kartfestet trasé fra vernegrensa ved 

Storvassdammen til etablert løypenett ved Storvatnet/Barlindos. Omsøkte trasé vil være eneste 

aktuelle tilførselsløype til det etablerte løypenettet fra Nore og Uvdal kommune. Løypa følger vei 

fram til vernegrensa og legges deretter over vatn fram til Barlindos, ca. 2 km. Det er ikke behov 

for rydding langs traséen, og det legges til rette for parkering utenfor verneområdet. 

 

 
Vurdering 

Det er generelt forbud mot motorisert ferdsel i naturreservatet jfr. § 3 pkt. 4 i verneforskrift for 

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Forskriften har en generell unntaksbestemmelse fra 

motorferdselforbudet for preparering av løyper som er kartfestet i forvaltningsplan i § 4 punkt 5. 

Forskriften har ingen hjemmel som gir forvaltningsmyndigheten anledning til å gi tillatelse til 

oppkjøring av løyper som ikke er definert i forvaltningsplan. Forvaltningsplanen er under 

utarbeidelse. Omsøkte løypetrasé er ikke tidligere kjørt og dermed ikke registrert og kartfestet 

gjennom arbeidet med forvaltningsplan. Bakgrunnen for søknaden er ønske om etablering av 

tilførselsløype til løypenettet i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat fra Nore og Uvdal kommune. 

 

Løypekjøring er et spesielt tilfelle som forskriften ikke fanger opp før godkjent forvaltningsplan 

foreligger, og søknader om løypekjøring behandles derfor etter den generelle 

dispensasjonsbestemmelsen i § 48 i naturmangfoldloven i påvente av forvaltningsplan. 

Tillatelse etter denne hjemmel kan gis dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og 

ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til 

vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad 

gi tillatelse til etablering og omlegging av nye stier og løyper med hjemmel i de spesifiserte 
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dispensasjonsbestemmelsene § 5 punkt 3 i verneforskriften. Denne hjemmelen er også koblet 

opp mot bestemmelser og retningslinjer i forvaltningsplanen, men med bakgrunn i tiltakets 

beskjedne omfang ansees den å kunne behandles som en dispensasjonssøknad før planen er 

godkjent. 

 

I naturmangfoldloven kap. 2 er det angitt prinsipper for offentlig beslutningstaking. Omsøkte 

tiltak vurderes i det følgende i forhold til disse prinsippene. 

  

Kunnskapsgrunnlaget 

Saken vurderes å være tilstrekkelig faglig dokumentert i form av søknad med vedlegg, og vi har 

ikke funnet det nødvendig å innhente flere opplysninger. 

 

Føre var prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning 

Oppkjøring av skiløype i omsøkte område vil etter vår vurdering ikke påvirke verneformålet 

nevneverdig, og dette er tillagt avgjørende vekt i vurderingen. Tiltaket omfatter ikke rydding av 

vegetasjon eller bearbeiding av grunn, og sporene forsvinner med snøen om våren. 

Utgangpunktet for å etablere en ny tilførselsløype er å gi brukere i Nore og Uvdal kommune 

mulighet til å benytte det allerede etablerte løypenettet i verneområdet. Verneforskriften gir 

åpning for at det skal være mulig å videreføre praksisen med tilrettelegging for friluftsliv i 

området, og tiltaket anses ikke å være i konflikt med viktige naturverdier så lenge det blir 

gjennomført i tråd med gitte vilkår. 

 

Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Dette prinsippet anses ikke som relevant i denne saken. 

 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det er ikke gitt åpning for rydding av vegetasjon eller bearbeiding av grunnen, og det er kun 

snøscooter med slodd eller sporsetter som er tillatt. Større prepareringsmaskiner er ikke tillatt. 

Den valgte traséen er lagt til eksisterende vei og islagte vatn, og vurderes med bakgrunn i dette 

til å være godt tilpasset terreng og naturverdier. 

 

Oppkjørte skiløyper anses som en viktig del av tilretteleggingen for friluftsliv i verneområdet, og 

forvaltningsmyndigheten vil med bakgrunn i dette innvilge søknad om etablering og 

oppkjøring/preparering av adkomstløype fra Nore og Uvdal kommune og inn til eksisterende 

løypenett. 

 

 
Forslag til vedtak 

Vergjedalen løypelag v/ Ruben Kverndalen gis tillatelse til etablering og oppkjøring av kartfestet 

tilførselsløype fra Storvassdammen til eksisterende løypenett ved Storvatnet/Barlindos. 

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:  

 

1. Løypene kjøres med sporkall, og det skal kun kjøres ved behov. Der flere har tillatelse til 

oppkjøring av samme løype, stilles det krav om koordinering slik at samlet kjøring blir minst 

mulig. 

2. Tillatelsen omfatter ikke rydding av vegetasjon eller bearbeiding av grunn. 

3. Vintersesongen er avgrenset til 30. april.  

4. Tillatelse og kart skal medbringes og fremvises ved evt. kontroll. 

5. Dispensasjonen er knyttet til foreningen, og løyvehaver er ansvarlig for organisering av 

kjøringen slik kommunen bestemmer. Samlet rapport sendes forvaltningsmyndigheten 

innen 1. juni hvert år. 

 

Tillatelsen gjelder t.o.m. 30.04.2012 eller til godkjent forvaltningsplan foreligger. Søker må 

innhente tillatelse fra grunneier/rettighetshaver før kjøring kan finne sted. Det må i tillegg 

fremvises dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag utstedt av kommunen for 

at kjøring skal være tillatt. 

 



TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT 

FORVALTNINGSSTYRET 

 
Tillatelse til oppkjøring/preparering er gitt med hjemmel i § 48 i Lov om naturmangfold 

(naturmangfoldloven). Tillatelse til etablering av ny trasé er gitt med hjemmel i § 5 punkt 3 i 

verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 

 

 
Behandling 

Tore Kravik ba om å få sin habilitet vurdert, og fratrådte behandling av saken etter styrets 
vurdering. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

   
 

Forvaltningsstyrets vedtak 
Vergjedalen løypelag v/ Ruben Kverndalen gis tillatelse til etablering og oppkjøring av kartfestet 

tilførselsløype fra Storvassdammen til eksisterende løypenett ved Storvatnet/Barlindos. 

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:  

 

6. Løypene kjøres med sporkall, og det skal kun kjøres ved behov. Der flere har tillatelse til 

oppkjøring av samme løype, stilles det krav om koordinering slik at samlet kjøring blir minst 

mulig. 

7. Tillatelsen omfatter ikke rydding av vegetasjon eller bearbeiding av grunn. 

8. Vintersesongen er avgrenset til 30. april.  

9. Tillatelse og kart skal medbringes og fremvises ved evt. kontroll. 

10. Dispensasjonen er knyttet til foreningen, og løyvehaver er ansvarlig for organisering av 

kjøringen slik kommunen bestemmer. Samlet rapport sendes forvaltningsmyndigheten 

innen 1. juni hvert år. 

 

Tillatelsen gjelder t.o.m. 30.04.2012 eller til godkjent forvaltningsplan foreligger. Søker må 

innhente tillatelse fra grunneier/rettighetshaver før kjøring kan finne sted. Det må i tillegg 

fremvises dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag utstedt av kommunen for 

at kjøring skal være tillatt. 

 

Tillatelse til oppkjøring/preparering er gitt med hjemmel i § 48 i Lov om naturmangfold 

(naturmangfoldloven). Tillatelse til etablering av ny trasé er gitt med hjemmel i § 5 punkt 3 i 

verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 


