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Saker: 

 
Sak 16/2012 Protokoll og referatsaker 
Sak 17/2012 Delegerte saker 
Sak 18/2012 Klage på vedtak i sak 10/2012 – Søknad om fjerning av trær, Karianne og Sigurd Holter Torp 
  
 
 
 
 
 
 
Orienteringer/diverse: 

 
Parkeringsplass og midler gjennom bestillingsdialogen  
Fordi parkeringsutfordringen ved Grøset ble løst ved privat initiativ og uten hjelp av SNO-midler i 2011, 
omdisponeres midlene til etablering av parkering ved Buvatn/Vergjedalen denne sesongen.  

 
Merking av stier/løyper 2012 
SNO jobber med å etablere kontakt med aktuelle grunneierlag eller sti- og løypelag som er interessert i å bidra i 
arbeidet. Innsatsen koordineres i tillegg med ”God tur-prosjektet” i Sigdal, Modum og Krødsherad som også er 
interessert i å merke stier inn mot og i verneområdet i Sigdal.  
 
Nasjonalparkkonferansen på Otta 31.08-01.09 
Hele styret vil delta  Felles påmelding via sekretær/forvalter. 
 
Status kulturminneprosjektet 
Sluttfase med avklaringer tilknyttet trykkekostnader, antall, utsalgspris og pressekontakt. 
 
Status forvaltningsplan 
Avventer tilbakemelding på 2. gangs faglige utsjekk hos DN. Antydet tilbakemelding i løpet av uke 26. 
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Sak 16/12 Protokoll og referatsaker   

Protokoll fra møtet 15.06.12 ble godkjent.   
 

 
Sak 17/12 Delegerte saker 

 D01/2012 12/79 Tillatelse til transport med snøscooter, Asle Strand Resell 
 D02/2012 12/126 Tillatelse til transport med snøscooter, Jens Kristensen 
 D03/2012 12/79 Tillatelse til helikoptertransport, Asle Strand Resell  
 
 Vedtak 

 Ingen merknader. Delegerte saker tas til etterretning. 

 

 
Sak 18/12 Klage på vedtak i sak 10/2012 – Søknad om fjerning av trær, Karianne og Sigurd Holter 

Torp 
 
Fakta 

Karianne og Sigurd Holter Torp påklager i brev datert 26.04.2012 deler av forvaltningsstyrets 
vedtak i sak 10/2012. Styret avslo i denne saken søknad om felling av 15-20 trær som stenger 
for sol og utsikt til hytta. Hytta ligger utenfor verneområdet, og tomtegrensen følger 
vernegrensen mot Svansvatn. Området det søkes om felling av trær i ligger således innenfor 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Styret innvilget i samme sak søknad om felling av 2-3 
større trær som p.g.a. høyde og nærhet til hytta står i fare for å skade bygningen ved vindfall. 
Vurderingen ble gjort etter befaring av Statens naturoppsyn (SNO) på stedet. Søknaden ble 
behandlet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
Klagen omfatter den delen av søknaden som omhandler felling av trær som er til sjenanse ved 
å hindre utsikt og sol. Klager er av den oppfatning at fjerning av ca. 17 trær ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. Det vises i klagen til at 
området slik det ser ut i dag er bratt og ulendt, og at det derfor ikke er egnet verken for tur eller 
opphold. Videre bemerkes det at lokaliteten ikke er kartfestet og definert som en prioritert 
naturtype, og at det oppfattes som urimelig strengt å begrunne avslaget med at området kan ha 
potensiale til å utvikle seg til en prioritert naturtype over tid. 
 
Klager viser videre til forvaltningsstyrets vurdering i forhold til presedensvirkning og uthuling av 
verneformålet og påpeker at det er urimelig å nekte uttak av disse trærne med henvisning til 
dette da de anser situasjonen som enestående. 
 
Det vises videre til at det i verneforskriftens § 4 punkt 13 gis åpning for rydding og stell av 
hyttetomt, og at dette er tillatt uten søknad når det skjer i samsvar med forvaltningsplan. I dette 
tilfellet ligger hytta utenfor verneområdet, og selv om hyttetomten ikke berører verneområdet 
mener klager at denne hjemmelen viser at det aksepteres at trær fjernes. Det vises til at 
dispensasjonshjemmelen i § 48 er ment som en sikkerhetsventil for å fange opp uforutsette og 
spesielle tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet og som primært kan defineres som 
bagatellmessige inngrep som er av stor betydning for søker sammenholdt med 
verneinteressene. 

 
 

Vurdering 

Forvaltningsstyret har i sitt opprinnelige vedtak vist til at det i verneforskriften for Trillemarka-
Rollagsfjell naturreservat ikke er hjemmelsgrunnlag som gir åpning for fjerning av trær med den 
begrunnelse som er gitt i søknaden, hverken i form av unntaksbestemmelser eller spesifiserte 
dispensasjonsbestemmelser. Dette medfører at søknaden etter styrets vurdering må behandles 
etter § 48 i naturmangfoldloven. For at dispensasjon skal kunne gis etter denne bestemmelsen 
kreves det at to vilkår er oppfylt. Tiltaket som det søkes om må ikke stride mot vernevedtakets 
formål og det må ikke påvirke verneverdiene nevneverdig.  
 
Dette innebærer at dispensasjonsadgangen er snever. Forvaltningsstyret tolker 
dispensasjonsbestemmelsen i § 48 dit hen at et tiltak vil kunne være i strid med verneformålet 
selv om det ikke nødvendigvis påvises noen nevneverdig negativ virkning på verneverdiene.  
Det gjelder for eksempel dersom et mindre tiltak har begrenset betydning for verneverdiene på 
stedet isolert sett, men som sammen med flere andre typer inngrep i sum kan få konsekvenser 
for verneformålet. Påvirkningen av et tiltak kan derfor ikke vurderes isolert. Det er derfor viktig at 
ikke bare de umiddelbare og lokale virkninger av et inngrep vektlegges, men også mulige 
langtidsvirkninger sett i forhold til forvaltningen av verneområdet. 
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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. Dette innbefatter også områder som i forkant av verneprosessen ikke ble undersøkt 
spesielt eller ikke ble definert som prioriterte naturtyper. Disse områdene er derfor like mye 
omfattet av verneformålet som de kartfestede, naturtypene, og skal gis mulighet til å utvikle 
verdifulle naturverdier over tid. Uttak av trær i et mindre og avgrenset område, uavhengig av 
begrunnelse, vil derfor kunne medføre fragmentering av verneområdet og derfor være i strid 
med verneformålet. 
 
Klager viser til at området er bratt og ulendt, og at det derfor ikke er egnet hverken for tur eller 
opphold. Forvaltningsstyrets bemerkning til dette er at friluftshensyn ikke er en del av 
verneformålet, og at brattlendte og utilgjengelige områder flere steder i verneområdet innehar 
verdifulle naturverdier blant annet fordi de har fått utvikle seg fritt og uten påvirkning av 
menneskelig aktivitet. ”Føre-var-prinsippet” tilsier også at dersom en ikke har tilstrekkelig og 
konkret kunnskap om spesifikke naturverdier og hvordan tiltaket vil påvirke en konkret lokalitet, 
skal hensynet til verneverdier og verneformål likevel vektlegges.  
 
Det vises i klagen til at det i verneforskriftens § 4 punkt 13 gis åpning for rydding og stell av 
hyttetomter, og at dette er tillatt uten søknad når det skjer i samsvar med forvaltningsplan. I 
dette tilfellet ligger hyttetomten utenfor verneområdet, og kan av den grunn ikke omfattes av 
denne hjemmelen. Klager mener likevel at denne hjemmelen viser at det aksepteres at trær 
fjernes rundt eksisterende hytter og at det er et argument for at det bør kunne gis dispensasjon i 
dette tilfellet. Denne hjemmelen kan, slik forvaltningsstyret vurderer det, benyttes for definert 
hyttetomt inne i verneområdet. Hjemmelen gir åpning for fjerning av lavere vegetasjon, ikke 
større trær, og intensjonen bak denne hjemmelen kan etter styrets vurdering ikke overføres til 
dette konkrete tilfellet. 
 
En kan derfor ikke se at det har kommet fram nye opplysninger i saken, og vurderingene 
ovenfor tilsier at styret opprettholder sitt vedtak i sak 10/2012 og oversender saken til 
Direktoratet for naturforvaltning for klagebehandling. 
 
 
Forslag til vedtak 

Forvaltningsstyret har i sitt vedtak i sak 10/2012 ikke funnet grunnlag for å kunne gi 
dispensasjon for hogst av omsøkte 15-20 trær som ligger utenfor søkers definerte hyttetomt og 
som skygger for sol og utsikt. Området det ønskes uttak av trær i ligger innenfor grensen til 
Trillemarka-Rollgsfjell naturreservat. Søknaden er vurdert etter § 48 i Lov om forvaltning av 
naturens mangfold (naturmangfoldloven). Begrunnelsen for avslaget er at tiltaket, slik det er 
beskrevet, vil være i strid med vernevedtakets formål om å ivareta et stort og sammenhengende 
naturskogområde med naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i skog. En finner derfor 
ikke grunnlag for at sol og utsikt til en enkelt hytte kan tillegges slik vekt at tiltaket bør gå foran 
hensynet til verneverdier og verneformål jfr. § 48 i Lov om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven). 
 
En kan ikke se at det har kommet fram nye opplysninger i klagen som tilsier at vedtaket bør 
endres. Saken oversendes til Direktoratet for naturforvaltning for klagebehandling. 
 
 
Behandling 

Forvaltningsstyret imøtekommer delvis klagen ved å tillate felling av flere trær begrunnet med 
fare for skade på bygning enn det som ble innvilget i forrige vedtak. Nytt vedtak er enstemmig 
fattet med bakgrunn i befaring på stedet den 21.06.2012. 

 
 
 
Forvaltningsstyrets vedtak  

Forvaltningsstyret har i sitt opprinnelige vedtak vist til at det i verneforskriften for Trillemarka-
Rollagsfjell naturreservat ikke er hjemmelsgrunnlag som gir åpning for fjerning av 15-20 trær 
med den begrunnelse som er gitt i opprinnelig søknad og klage, hverken i form av 
unntaksbestemmelser eller spesifiserte dispensasjonsbestemmelser. § 48 i naturmangfoldloven 
gir likevel åpning for at det kan gis dispensasjon for tiltak når sikkerhetshensyn gjør det 
nødvendig, og denne hjemmelen er benyttet i opprinnelig vedtak der det ble innvilget 
dispensasjon for felling av 2-3 større trær som står i fare for å medføre skade på bygning ved 
vindfall. 
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Forvaltningsstyret har den 21.06.12, vært på befaring på stedet. Etter befaring og ny vurdering 
er styret av den oppfatning at det vil være mulig delvis å imøtekomme klagen fra hytteeier. Med 
samme begrunnelse som tidligere, og med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven, mener 
forvaltningsstyret at det i alt kan fjernes inntil 10-12 trær som vil kunne nå frem til bygningsdeler 
ved vindfall. De aktuelle trærne skal velges ut og merkes i felt av representant for 
forvaltningsmyndigheten og SNO ved befaring. Hytteeier inviteres til å delta på befaringen.  


