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Sak 1/13 Protokoll og referatsaker   

Protokoll fra møtet 27.11.12 legges fram for godkjenning   
 
R 01/2013 Rapport på bruk av tilskudd for 2012 (brev til DN) 
 
Protokoll fra møtet 27.11.12 ble godkjent. Referatsak tas til etterretning. 
 
 

Sak 2/13 Delegerte saker 

 D01/2013 13/95 Tillatelse til transport med snøscooter, Tore Guttormsen 
 D02/2013 13/188 Tillatelse til transport med snøscooter, Trond Aalien 
 D03/2013 13/197 Tillatelse til transport med snøscooter, Tømrer Skuggerud 
 D04/2013 13/198 Tillatelse til transport med snøscooter, Gunnar Solberg 
 
 Vedtak 

 Ingen merknader. Delegerte saker tas til etterretning. 

   

 
Sak 3/13 Forvaltningsplan klargjøring før oversendelse til DN 

 
Fakta 

Arbeidet med forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat startet i februar 2010, og 
gjennomføres som prosjekt med Leif Simonsen fra Norconsult AS som prosjektleder. Arbeidet 
er fulgt tett opp av forvaltningsstyret som oppdragsgiver og styringsgruppe, mens forvalter har 
vært prosjektansvarlig og daglig bindeledd mellom prosjektleder og oppdragsgiver. 

 
Planen har vært til faglig utsjekk hos Direktoratet for naturforvaltning (DN) i to 
omganger. Planutkastet ble sendt på høring i november 2012 med høringsfrist 
25.02.2013. Det kom inn 26 høringsuttalelser som er behandlet i eget dokument. Deler 
av innspillene er tatt til følge og innarbeidet i plandokumentet som legges fram for 
forvaltningsstyret før oversendelse til DN for endelig godkjenning. 

 
 

Vurdering 

Forslag til forvaltningsplan med rettinger etter høring legges fram for godkjenning i møtet 
sammen med svardokument som viser sammendrag og vurdering av høringsuttalelser. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Vedlegg 

 Forvaltningsplan – revidert etter høring 

 Sammendrag av høringsuttalelser med forvaltningsstyrets vurderinger 
 
 
Behandling 

Styret hadde ingen merknader til plandokumentet utover et par mindre justeringer og skrivefeil. 
 
 
Forvaltningsstyrets vedtak  

Forvaltningsstyret godkjenner Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat med de 
endringer som er tatt inn etter offisiell høring. 
 
Planen oversendes Direktoratet for naturforvaltning (DN) for endelig godkjenning.  

 
 
 
Sak 4/13 Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2012 

 
 
Fakta 

Årsmelding for 2012 legges fram for godkjenning. 
 



Årsmeldingen viser kort hvordan organiseringen og forvaltningen av Trillemarka-
Rollagsfjell er lagt opp, med oversikt over vesentlige tiltak og aktiviteter som er 
gjennomført i 2012 samt økonomisk status. 

  
Vurdering 

Forslag til årsmelding legges fram i møtet. 
 
  Vedlegg 

 Forslag til årsmelding 2012 
 

Behandling 

Det ble fremmet forslag om mindre justeringer i teksten, bl.a. retting av årstall samt justering av 
tabell i vedlegg 1. 
 
 
Forvaltningsstyrets vedtak  

  Forvaltningsstyret vedtar årsmelding for 2012 med de endringer som ble fremmet i møtet. 

 

 
Sak 5/13 Søknad om arrangement med mer enn 40 deltakere, Sigdal og Eggedal JFF 

 
Fakta 

Sigdal og Eggedal JFF søker om dispensasjon fra bestemmelsene i verneforskriften for å kunne 

gjennomføre arrangement med mer enn 40 deltakere i området ved parkeringsplassen ved 

Skodøl. Det årlige tiltaket ”Fiskesommer” for barn fra 0-16 år støttes av NJFF, og kombineres 

med en familiedag i området ved Skodøltjern. Det er ikke påmelding til familiedagen, og derfor 

vanskelig å vite hvor mange som møter opp. Tidligere erfaringer tilsier at det møter mellom 30 

og 50 personer på arrangementet, og foreningen søker derfor om flerårig dispensasjon for å 

kunne gjennomføre tiltaket hvis det kommer mer enn 40. 

Det søkes om 5-årig tillatelse til ett arrangement pr år i slutten av juni. Parkeringsplassen ved 
hytta brukes som samlingsplass, og fisket foregår fra land langs vegen eller fra båt. Det blir satt 
opp felles grill, og foreningen rydder opp etter arrangementet.  

Vurdering 

Søknaden er behandlet etter verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Formålet 
med fredningen av Trillemarka-Rollagsfjell 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 6 at bruk av naturreservatet til større arrangementer eller 
teltleire med mer enn 40 deltakere er forbudt. I de spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i § 
5 punkt 9 gis det likevel åpning for at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til 
avgrenset bruk av reservatet til nevnte formål. Jakt, fangst og fiske er jfr. § 4 punkt 14 tillatt etter 
gjeldende lovverk.  
 
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. 
 

Forvaltningsmyndigheten har god lokal og faglig kunnskap om verneområdet, og dette sammen 
med at saken vurderes å være tilstrekkelig dokumentert i form av opplysninger søknaden, gjør 
at vi ikke har funnet det nødvendig å innhente flere opplysninger (§ 8). Omsøkte tiltakt berører 
ikke registrerte kjerneområder eller isolerte artsfunn (artsdatabanken) som tilsier at det 
foreligger konflikt med verneverdiene. Omsøkte tiltak gjennomføres som et naturvennlig 
familiearrangement og er ut fra beskrivelsen i søknaden vurdert til ikke å ha varig negativ 
innvirkning på lokale naturverdier eller i form av samlet belastning på verneområdet som helhet 
(§ 10).  
 
Saksbehandler har vurdert prinsippene jfr. naturmangfoldloven §§ 9, 11 og 12, men har ikke 
funnet de relevante i denne saken. 

 
Turer og arrangementer med inntil 40 deltakere er tillatt uten søknad jfr. verneforskriftens § 3 
punkt 6. I forarbeidene til verneforskriften legges det til grunn at turer med flere deltakere skal 
kunne tillates når det ikke er i strid med verneformålet. Dersom det er forutsigbare, årvisse 
arrangementer kan forvaltningsmyndigheten gi flerårige tillatelser dersom dette er 
hensiktsmessig. 



 
Forvaltningsmyndigheten ønsker med bakgrunn i verneformålets fokus på pedagogisk verdi å 
kunne legge til rette for at Sigdal og Eggedal JFF kan arrangere en årlig familiedag ved Skodøl i 
slutten av juni. 
 
Med bakgrunn i vurderingen vil forvaltningsmyndigheten gi en flerårig tillatelse til å benytte 
området ved Skodøl til familiedag med fiskeaktiviteter. I vurderingen av søknaden er det lagt 
vekt på at tiltaket er avgrenset i tid og lokalisering, og at det er ikke registrert spesielt verdifulle 
naturverdier i umiddelbar nærhet til lokaliteten.  

 

Forslag til vedtak 

Sigdal og Eggdal JFF gis flerårig tillatelse til arrangement med over 40 deltakere i området ved 

Skodøl på følgende vilkår:  

 

1. Tillatelsen gis for 5 år og gjelder en familiedag pr. år i slutten av juni. Tillatelsen gjelder 
t.o.m. 2017. 

2. Det skal benyttes medbrakt felles grill til matlaging. Det er ikke tillatt med bålbrenning i 
perioden 15. april til 15. september.  

3. Alt medbrakt utstyr og søppel skal fjernes etter oppholdet. 

Tillatelsen påvirker ikke grunneiers rett til å forby eller begrense ferdsel på sin eiendom. 

Forvaltningsmyndigheten kan til enhver tid trekke tilbake tillatelsen dersom lov eller forskrift 
endres, dersom det i forvaltningsplan for verneområdet legges føringer som har begrensende 
virkning på omsøkte aktivitet eller dersom vilkår for tillatelsen ikke overholdes. 

Tillatelsen er gitt med hjemmel i § 5 punkt 9 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat. 

 
  Behandling 

  Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
  Forvaltningsstyrets vedtak 

Sigdal og Eggdal JFF gis flerårig tillatelse til arrangement med over 40 deltakere i området ved 

Skodøl på følgende vilkår:  

 

1. Tillatelsen gis for 5 år og gjelder en familiedag pr. år i slutten av juni. Tillatelsen gjelder 
t.o.m. 2017. 

2. Det skal benyttes medbrakt felles grill til matlaging. Det er ikke tillatt med bålbrenning i 
perioden 15. april til 15. september.  

3. Alt medbrakt utstyr og søppel skal fjernes etter oppholdet. 

Tillatelsen påvirker ikke grunneiers rett til å forby eller begrense ferdsel på sin eiendom. 

Forvaltningsmyndigheten kan til enhver tid trekke tilbake tillatelsen dersom lov eller forskrift 
endres, dersom det i forvaltningsplan for verneområdet legges føringer som har begrensende 
virkning på omsøkte aktivitet eller dersom vilkår for tillatelsen ikke overholdes. 

Tillatelsen er gitt med hjemmel i § 5 punkt 9 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat. 

 


