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Saker: 

 
Sak   9/2014 Protokoll og referatsaker 
Sak 10/2014 Søknad om hogst av ved, Sigdal og Eggedal JFF 
Sak 11/2014 Søknad om tilretteleggingstiltak, Sigdal og Eggedal JFF 
Sak 12/2014 Søknad om tillatelse til motorferdsel på bilvei, Green 
 
 
 
Orienteringer/diverse 

 Dialog med Nordeca om turkart  

 Merking av stier i nordre del av verneområdet, befaring 

 Forskriftsendringen, status og prosess 
 
 
 
Sak 9/14 Protokoll og referatsaker   

Protokoll fra møtet 28.04.2014 ble godkjent. 
Ingen referatsaker til dette møtet.   

 

 

 
Sak 10/14 Søknad om hogst av ved, Sigdal og Eggedal JFF 

  
Fakta 

Sigdal og Eggedal JFF søker om dispensasjon fra verneforskriften for hogst av ved til 
Skårlangseter som foreningen disponerer i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Søknaden er 
vedlagt kart med beskrivelse av ønsket uttak som gjelder ca 15 trær innenfor og i tilknytning til 
eksisterende setervoll. Foreningen ønsker å ta ut trærne over en periode på 2-3 år.  

  
 

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. Vernebestemmelsene angir i § 3 punkt 1 at vegetasjon, herunder døde busker og trær, er 
fredet mot all skade og ødeleggelse. 
 
Verneforskriften angir under unntaksbestemmelsene i § 4 punkt 13 at rydding og stell av 
eksisterende setervoll, samt inntil 3 dekar av hyttetomt, er tillatt uten søknad når dette skjer i 
samsvar med forvaltningsplan. Videre åpner § 5 punkt 8 for at forvaltningsmyndigheten kan gi 
tillatelse til hogst av ved til setre og hytter etter søknad. 
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Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat presiserer at vedhogst i tilknytning til 
eksisterende setervoller og hyttetomter jfr § 4 punkt 13 i verneforskriften skal prioriteres. 
Vedhogst kan ikke foretas i registrerte kjerneområder for biologisk mangfold. Treslag som kan 
hogges er bjørk, yngre gran og furu og evt. fremmede (ikke stedegne) treslag. Gamle, grove, 
hule og særegne trær skal spares. Hogsten skal generelt gjennomføres som plukkhogst, og 
kantsoner mot vann, bekker, myr sti og vei skal opprettholdes. 
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten har god lokal og faglig kunnskap om 
verneområdet, og dette sammen med tilgjengelig oversikt over registrerte artsforekomster og 
kartlagte naturtyper, gjør at vi ikke har funnet det nødvendig å innhente flere opplysninger (§ 8). 
Tiltaket omfatter ikke inngrep utover et begrenset uttak av ved i tilknytning til setervoll over en 
periode på 2-3 år, og berører ikke registrerte kjerneområder eller isolerte artsfunn 
(artsdatabanken) som tilsier at det foreligger konflikt med verneverdiene (§ 9). Med bakgrunn i 
at søknader om uttak av ved vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, anser ikke 
forvaltningsmyndigheten at den samlede belastningen av denne type tiltak vil påvirke 
naturverdier og verneformål negativt (§ 10). 
Prinsippene i § 11 (Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og 12 
(Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er vurdert, men ikke funnet relevante i denne 
sammenhengen. 
 
Omsøkte tiltak ansees å være i tråd med de retningslinjer som er gitt i forvaltningsplan for 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. I vurderingen av søknaden er det lagt avgjørende vekt på 
at tiltaket skal utføres i tilknytning til eksisterende setervoll.  
 

 
  Forslag til vedtak 

 Søknad om uttak av ved til Skårlangseter innvilges. Dette innebærer tillatelse til uttak av ca. 15 
trær som befinner seg innenfor og i nær tilknytning til eksisterende setervoll over en periode på 
2-3 år. Generelle retningslinjer definerer treslag som kan hogges til bjørk, yngre gran og furu og 
evt. fremmede treslag. Gamle, grove, hule eller særegne trær skal spares. 

 
Tillatelsen omfatter ikke motorferdsel, og forutsetter at grunneier har gitt samtykke til hogst. 
 
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 8 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat. 
 
 
Behandling 

Enstemmig som forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak 

 Søknad om uttak av ved til Skårlangseter innvilges. Dette innebærer tillatelse til uttak av ca. 15 
trær som befinner seg innenfor og i nær tilknytning til eksisterende setervoll over en periode på 
2-3 år. Generelle retningslinjer definerer treslag som kan hogges til bjørk, yngre gran og furu og 
evt. fremmede treslag. Gamle, grove, hule eller særegne trær skal spares. 

 
Tillatelsen omfatter ikke motorferdsel, og forutsetter at grunneier har gitt samtykke til hogst. 
 
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 8 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat. 

  
 
 
 
Sak 11/14 Søknad om tilretteleggingstiltak, Sigdal og Eggedal JFF 
 

Fakta 

Sigdal og Eggedal JFF søker om dispensasjon fra verneforskriften for mindre 
tilretteleggingstiltak ved Grunntjernsetra i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Tiltaket 
omfatter bygging av gangbru over bekken og rydding av en 40-50 m lang ny sti mellom 
ny bru og eksisterende sti /vei. Bekken er vanskelig å krysse når vannføringen stiger, 
og omsøkte tilrettelegging vil bidra til å lette adkomsten for de som ønsker å ta seg inn 
til Putten/Vindolområdet. 
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Brua er planlagt med gangbredde på ca 1 m og et spenn på 7-8 m, med to stokker, 
plank og rekkverk.  

 
 

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. Vernebestemmelsene angir i § 3 punkt 3 en rekke generelle tiltak som ikke kan 
iverksettes – herunder bygging av nye bruer eller klopper, merking av nye stier eller lignende. 
 
Verneforskriften angir under unntaksbestemmelsene i § 4 at vedlikehold av anlegg som var i 
bruk på fredningstidspunktet samt merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier er tillatt 
uten søknad når dette skjer i samsvar med forvaltningsplan. Videre åpner § 5 punkt 3 for at 
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til merking og rydding av nye stier og bygging av nye 
bruer og klopper etter søknad. 
 
Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat presiserer at det ved bygging av bruer 
og klopper skal benyttes naturlige materialer eller materialer med naturlig impregnering. Merking 
og skilting av stier skal skje etter en enhetlig standard fastsatt av forvaltningsmyndigheten. 

 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten har god lokal og faglig kunnskap om 
verneområdet, og dette sammen med tilgjengelig oversikt over registrerte artsforekomster og 
kartlagte naturtyper, gjør at vi ikke har funnet det nødvendig å innhente flere opplysninger (§ 8). 
Omsøkte tiltak berører ikke registrerte kjerneområder eller isolerte artsfunn (artsdatabanken) 
som tilsier at det foreligger konflikt med verneverdiene (§ 9), og ansees som et viktig ledd i det 
igangsatte arbeidet med merking og tilrettelegging av stier i verneområdet. Søknader om 
omlegging, og tilrettelegging utenfor eksisterende stier vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og 
forvaltningsmyndigheten anser derfor ikke at den samlede belastningen av denne type tiltak vil 
påvirke naturverdier og verneformål negativt (§ 10). 
 
Prinsippene i § 11 (Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og 12 
(Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er vurdert, men ikke funnet relevante i denne 
sammenhengen. 
 
Omsøkte tiltak ansees å være i tråd med de retningslinjer som er gitt i forvaltningsplan for 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. I vurderingen av søknaden er det vekt på at tiltaket 
utføres som en del av prioriterte tilretteleggingstiltak som er en del av bestillingsdialogen mellom 
forvaltningsmyndigheten og statens naturoppsyn (SNO).  
 
 
Forslag til vedtak 

Søknad om tilretteleggingstiltak ved Grunntjernsetra innvilges slik det er beskrevet i søknaden. 
Tillatelsen omfatter bygging av gangbru over bekken og rydding av ny sti mellom bru og 
eksisterende sti/vei. Arbeidet inngår i prioriterte tilretteleggingstiltak som er en del av 
bestillingsdialogen mellom forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn (SNO) for 2014. 
Dette innebærer at arbeidet både med bru og ny sti utføres i samråd med SNO.  

 
 Tiltaket forutsetter grunneiers tillatelse. 
 

 Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 3 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat. 
  
 
Behandling 

Enstemmig som forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak 
Søknad om tilretteleggingstiltak ved Grunntjernsetra innvilges slik det er beskrevet i søknaden. 
Tillatelsen omfatter bygging av gangbru over bekken og rydding av ny sti mellom bru og 
eksisterende sti/vei. Arbeidet inngår i prioriterte tilretteleggingstiltak som er en del av 
bestillingsdialogen mellom forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn (SNO) for 2014. 
Dette innebærer at arbeidet både med bru og ny sti utføres i samråd med SNO.  

 
 Tiltaket forutsetter grunneiers tillatelse. 
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 Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 3 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat. 
 

 
 

 
Sak 12/14 Søknad om tillatelse til motorferdsel på bilvei, Green 

 
Fakta 

Sigrid og Ole Green søker om dispensasjon fra motorferdselforbudet på bilvei til hytte ved 
Sinerbu gbnr 129/15 i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.  
 
Veien ble opparbeidet på 1970-tallet strekker seg ca. 350 m inn i verneområdet der den ender i 
en snuplass. 
 
Søker viser til dialog med advokatene rundt bruk av veien i forhold til erstatningskrav og er via 
Fylkesmannen i Buskerud (FmBu) og forvaltningsmyndigheten informert om at det er foreslått 
endring i forskriften som gir åpning for bruk av den aktuelle veien på lik linje med navngitte veier 
som er unntatt motorferdselforbudet (§ 4 punkt 2 i verneforskriften). 
 
Med bakgrunn i dette søkes det om dispensasjon for bruk av veien til saken om forskriftsendring 
er avgjort. 
 
 
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. Vernebestemmelsene i verneforskriften angir i § 3 punkt 4 at motorferdsel på land og 
vann er forbudt. 
 
Unntaksbestemmelsene i § 4 punkt 2 angir at motorferdsel på fire navngitte veier er unntatt fra 
motorferdselforbudet. Utover dette er motorferdsel eksempelvis tillatt for bestemte tiltak knyttet 
til jakt, løypekjøring og tilsyn med husdyr og bygninger knyttet til landbrukseiendom. Disse 
veiene kan vedlikeholdes jfr § 4 punkt 10 i verneforskriften, men motorferdsel er ikke tillatt med 
mindre formålet med kjøringen er som nevnt over. 
 
Forvaltningsmyndigheten har gjennom arbeidet med forvaltningsplan for området registrert og 
kartfestet eksisterende stier, veier, bygninger og anlegg som er berørt av vernet. Arbeidet 
avdekket tidlig at flere veier av samme eller bedre standard enn de som er navngitt i 
verneforskriften strekker seg innenfor vernegrensen – noen bare med noen få titallsmeter før de 
ender i en snuplass. Det er naturlig nok liten forståelse lokalt for at disse veiene ikke lenger kan 
brukes som før.  
 
Forvaltningsmyndigheten anser dette punktet i verneforskriften som en glipp som baserer seg 
på grove kartgrunnlag og manglende oversikt over veier og veistandard på vernetidspunktet, og 
har med bakgrunn i dette fremmet forslag om forskriftsendring som gir åpning for motorferdsel 
på alle veier som er registrert og kartfestet som bilvei i forvaltningsplanen. 
 
En eventuell forskriftsending vil slik det er foreslått gi åpning for motorferdsel på omsøkte vei på 
lik linje med andre bilveier i verneområdet.  
 
Da det ikke er spesifiserte dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften som gir åpning for 
motorferdsel på generelt grunnlag, må søknad om dispensasjon i dette tilfellet behandles etter § 
48 i naturmangfoldloven. Dispensasjon etter denne hjemmelen kan gis i spesielle tilfeller der 
omsøkte tiltak ikke påvirker verneverdiene nevneverdig og ikke strider mot vernevedtakets 
formål. Dispensasjonsadgangen etter denne hjemmel er snever, og kan bare benyttes i 
forbindelse med bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser som er av stor 
betydning for søker og som ikke legger grunnlag for presedens og uthuling av verneformålet. 
 
Saksbehandlers vurdering er at søknad om bruk av denne veien står i en særstilling med 
bakgrunn i de vurderingene som er gjort med tanke på forskriftsendring. Alternativet til å tillate 
bruk av eksisterende bilvei vil være å opparbeide ny snuplass/parkeringsplass ved 
vernegrensen, noe som vil medføre unødvendig terrenginngrep og stor kostnader ved siden av 
manglende lokal forståelse. Motorferdsel på veien ansees ikke å føre til presedens eller uthuling 
av verneformålet da eventuelle liknende søknader om bruk vil være avgrenset til et fåtall 
eksisterende bilveier av samme kategori. 
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Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten har god lokal og faglig kunnskap om 
verneområdet, og dette sammen med tilgjengelig oversikt over registrerte artsforekomster og 
kartlagte naturtyper, gjør at vi ikke har funnet det nødvendig å innhente flere opplysninger for 
behandling av søknaden (§ 8). Forvaltningsmyndigheten er godt kjent med den konkrete 
problemstillingen i saken og dialogen knyttet til erstatningsoppgjøret. Omsøkte tiltak er 
avgrenset til motorferdsel på eksisterende bilvei, og berører ikke registrerte kjerneområder eller 
isolerte artsfunn (artsdatabanken) slik at det foreligger konflikt med verneverdiene (§ 9). 
Forvaltningsmyndigheten anser ikke at den samlede belastningen av denne type tiltak vil 
påvirke naturverdier og verneformål negativt siden eventuelle lignende søknader om bruk vil 
være avgrenset til noen få eksisterende bilveier av samme kategori (§ 10).  
 
Prinsippene i § 11 (Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og 12 
(Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er vurdert, men ikke funnet relevante i denne 

sammenhengen. 
 
Omsøkte bruk av veien, slik det går fram av søknaden og vurderingen over, vil etter 
saksbehandlers vurdering ikke påvirke verneverdier eller verneformål negativt eller føre til 
presedens og uthuling av verneformålet. Det er lagt avgjørende vekt på at den aktuelle veien er 
av samme standard som andre veier som er åpne for motorferdsel, og at det er fremmet forslag 
om forskriftsendring som vil gi åpning for generell bruk av veien. Det er også vektlagt at en ved 
å gi dispensasjon for bruk av veien unngår ytterligere terrenginngrep i form av ny 
parkeringsplass ved vernegrensen. 
 
 
Forslag til vedtak 

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad om dispensasjon 
fra verneforskriften for motorferdsel på bilvei til hytte ved Sinerbu gbnr 129/15. 
 
I vurdering er det lagt vekt på at omsøkte bruk ikke vil påvirke naturverdier og verneformål, og at 
tiltaket står i en særstilling siden forvaltningsmyndigheten har fremmet forslag i form av 
forskriftsendring om at motorferdsel skal være tillatt på registrerte bilveier i verneområdet.  
 
Tillatelsen forutsetter at veien er åpen for ferdsel, og gjelder til saken om forskriftendring er 
avgjort. Dersom forskriftsendringen ikke trer i kraft slik det er foreslått, må det søkes om 
dispensasjon på nytt.  
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 

 

 
 Behandling 

Enstemmig som forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak 

 Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad om dispensasjon 
fra verneforskriften for motorferdsel på bilvei til hytte ved Sinerbu gbnr 129/15. 
 
I vurdering er det lagt vekt på at omsøkte bruk ikke vil påvirke naturverdier og verneformål, og at 
tiltaket står i en særstilling siden forvaltningsmyndigheten har fremmet forslag i form av 
forskriftsendring om at motorferdsel skal være tillatt på registrerte bilveier i verneområdet.  
 
Tillatelsen forutsetter at veien er åpen for ferdsel, og gjelder til saken om forskriftendring er 
avgjort. Dersom forskriftsendringen ikke trer i kraft slik det er foreslått, må det søkes om 
dispensasjon på nytt.  
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 

 


