
TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT 

Forvaltningsstyret 

 

 
PROTOKOLL 
 
Utvalg:  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat 
Møtested: Eggedal Borgerstue 
Dato:  Mandag 15. september 2014 
Tidspunkt: Kl. 10.00-16.00 
Til stede:  Kari Ask, Dag Lislien, Tore Kravik, Frøydis H. Aasen, Gunnar Båsen, Sjur Stava (politiet). 

Trond Aalien (Sigdal og Eggedal JFF) var med på befaringen. 
 
 

Møtet startet med befaring ved Grunntjern med Trond Aalien (sigdal og Eggedal JFF). Sjur Stava (politiet) var 
med på befaring og første del av møtet. 
 
 
 
 
Rollag, 17.09.2014 
  
 
 
Hege Jaren       Kari Ask 
Sekretær       Leder 
 

 

 
 
Befaring ved Grunntjern/Skoddøl 

Trond Aalien (Sigdal og Eggedal JFF) informerte om tilretteleggingstiltak, rydding og merking av stier samt 
bygging av bru.  
 
 
 
Saker: 

 
Sak 13/2014 Protokoll og referatsaker 
Sak 14/2014 Søknad om bygging av utedo på Bufjell, Jorunn W. Bjørge. 
Sak 15/2014 Delegering av myndighet i motorferdselsaker 
 
 
Orienteringer/diverse 
 

 Sjur Stava (politiet) orienterte om sitt arbeid i tilknytning til verneområdet. 

 Vernefagsamling Lillehammer (kort oppsummert) 

 Regional samling forvaltning/SNO Sandefjord i oktober. Håvard og Hege deltar. 

 Nytt fokus på kjempebjørnekjeks (fremmed art) i Vergjedalen/Kvislefeltet. Foreløpig ikke registrert i 
verneområdet, utbredelsen følges og eventuelle tiltak vurderes hvis planten etablerer seg innenfor 
vernegrensa. 
 
 
 

 
 
 
Sak 13/14 Protokoll og referatsaker   

 
R 04/2014 Forvaltning av Trillemarka, brev fra Klima- og miljødepartementet 01.09.14 

(Dok.nr. 2833/14)  
 
Protokoll fra møtet 19.06.2014 ble godkjent. Referatsak tas til etterretning.  
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Sak 14/14 Søknad om bygging av utedo på Bufjell, Jorunn W. Bjørge.  

 
Fakta 

Jorunn Wickholm Bjørge søker om tillatelse til å sette opp utedo ved eksisterende 
husvære på Bufjell g/bnr 48/1 i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Omsøkte bygg er 
en enkel utedo på 2,2 x 1,8 m som også omfatter en mindre lagringsplass for ved, da 
det ikke er muligheter for dette på stedet i dag. 
 

 
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. 
 
Verneforskriften 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. De 
spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene åpner imidlertid i § 5 punkt 1 for at 
forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til mindre tilbygg til eksisterende 
bygninger. Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat angir at definisjonen på 
mindre tilbygg også skal omfatte frittstående utedo. 
 
Omsøkte tiltak er en enkel utedo på 3,96 m2 grunnflate som også har rom for lagring av ved. 
 
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 
opplysninger i søknaden, gjør at vi ikke har funnet det nødvendig å innhente flere opplysninger 
(§ 8). Tiltaket omfatter ikke inngrep utover omsøkte tilbygg, og berører ikke registrerte 
kjerneområder eller isolerte artsfunn (artsdatabanken) som tilsier at det foreligger konflikt med 
verneverdiene (§ 9). Det er registrert i overkant av 190 bygninger i verneområdet. Tillatelse til 
oppføring av tilbygg vil derfor kunne medføre presedens og kan derfor ikke vurderes som et 
isolert tilfelle. Forvaltningsmyndigheten anser likevel ikke at den samlede belastningen av 
denne type tiltak vil påvirke naturverdier og verneformål negativt (§ 10). Verneforskriften gir 
åpning for at det kan gis tillatelse til oppføring av mindre tilbygg til eksisterende bebyggelse, noe 
som gir signaler om at denne type tiltak ikke er vurdert som uforenlig med vernet og 
verneverdiene på generelt grunnlag. Utedo kombinert med kompakt lagringsplass for ved 
ansees som en rasjonell måte å imøtekomme nødvendige funksjoner for bruk av eiendommen, 
og vurderes etter hjemmelen for tilbygg. 
Saksbehandler har vurdert prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12, men har ikke funnet 
de relevante i denne saken. 
 

 
  Forslag til vedtak 

 Jorunn Wickholm Bjørge gis tillatelse til oppføring av utedo på 3,96 m2 med lagringsplass for 
ved på eiendommen Bufjell g/bnr 48/1 slik det er beskrevet i søknaden. I vurdering av søknaden 
er det lagt avgjørende vekt på at tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning på naturverdier og 
verneformål, og at tiltaket vil ha verdi for videre bruk av eiendommen. 

 
 Tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes 

lovverk for utforming og detaljer. 
 
 Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport. 
 
 Søknaden er behandlet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat § 

5 punkt 1. 
 
 
 Behandling 

 Enstemmig som forslag til vedtak. 
 
 

Vedtak 
 Jorunn Wickholm Bjørge gis tillatelse til oppføring av utedo på 3,96 m2 med lagringsplass for 

ved på eiendommen Bufjell g/bnr 48/1 slik det er beskrevet i søknaden. I vurdering av søknaden 
er det lagt avgjørende vekt på at tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning på naturverdier og 
verneformål, og at tiltaket vil ha verdi for videre bruk av eiendommen. 
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 Tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes 

lovverk for utforming og detaljer. 
 
 Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport. 
 
 Søknaden er behandlet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat § 

5 punkt 1. 
 
  
 
 
 
Sak 15/14 Delegering av myndighet i motorferdselsaker 
  
  Fakta 

Jfr. § 5 i verneforskriften (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser), kan 
forvaltningsmyndigheten etter søknad gi dispensasjon til spesielle formål. Punkt 12 i disse 
bestemmelsene omfatter mulighet til å gi dispensasjon for nødvendig motorferdsel i forbindelse 
med gitte formål.  
 
I følge delegasjonsbrevet fra DN av 16.02.2009 kan forvaltningsstyret gi leder av sekretariatet 
for styret fullmakt til å fatte vedtak i kurante saker. Forvaltningsstyret delegerte i sak 73/09 
myndighet etter denne hjemmelen til sekretær/forvalter. Vedtaket var gjeldende til godkjent 
forvaltningsplan foreligger, og videreføring av denne praksisen krever ny vurdering av styret. 
 
Med bakgrunn i de erfaringer forvaltningsmyndigheten har i forhold til saksmengde og antatt 
type saker, anbefales det at ordningen med at sekretær/forvalter delegeres myndighet til å fatte 
vedtak i kurante saker om motorferdsel etter verneforskriftens § 5 punkt 12 videreføres. Det vil 
være sekretærens ansvar å vurdere i hvilken grad sakene anses som kurante eller ikke. I 
tvilstilfeller skal sakene forelegges forvaltningsstyret for behandling.  

 
 
  Vurderinger 

Søknader om bruk av motorisert kjøretøy utgjør erfaringsmessig en relativt betydelig 
saksmengde som i de fleste tilfeller er kurante å behandle etter gjeldende regelverk. Det vil 
derfor være rasjonelt om disse sakene fortsatt behandles administrativt i tråd med 
bestemmelser og retningslinjer i gjeldende forvaltningsplan. 

 
 

Forslag til vedtak 

Sekretær for forvaltningsstyret/forvalter gis delegert myndighet til å fatte vedtak i kurante saker 
om motorferdsel etter verneforskriftens § 5 punkt 12 i tråd med bestemmelser og retningslinjer i 
gjeldende forvaltningsplan. Det vil være sekretærens ansvar å vurdere i hvilken grad sakene 
anses som kurante eller ikke. I tvilstilfeller skal forvaltningsstyret forelegges saken for 
behandling.  
 
 

  Behandling 

  Forslag om ny formulering av vedtak: 
”Sekretær for forvaltningsstyret/forvalter gis delegert myndighet til å fatte vedtak i saker om 
motorferdsel etter verneforskriftens § 5 punkt 12 i tråd med bestemmelser og retningslinjer i 
gjeldende forvaltningsplan. I tvilstilfeller skal forvaltningsstyret forelegges saken for behandling.” 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 

 Sekretær for forvaltningsstyret/forvalter gis delegert myndighet til å fatte vedtak i saker om 
motorferdsel etter verneforskriftens § 5 punkt 12 i tråd med bestemmelser og retningslinjer i 
gjeldende forvaltningsplan. I tvilstilfeller skal forvaltningsstyret forelegges saken for behandling.  

 
 

 

 


