
 
 
 
 
PROTOKOLL  
 
Utvalg:  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat 
Møtested: Skredsvighagan, Eggedal 
Dato:  Tirsdag 10. oktober 2017 
Tidspunkt: Kl. 10.00-14.00 
Til stede:  Dag Lislien, Tore Kravik, Anne Kristine Norman, Kjell Tore Finnerud, Frøydis H. Aasen 
 

 
 
Rollag, 18.10.2017 
  
 
Hege Jaren        Dag Lislien 
Sekretær        Leder 
 
 
 
 
 
 

 
 

Møtet startet med  

 Omvisning i kunstnerhjem og galleriet i Skredsvighagan 

 Informasjon om oppstart av seterprosjekt i Trillemarka-Rollagsfjell v/ Ellen Anne Bye 
 
 
 
Saker: 

Sak   7/2017 Referatsaker og delegerte saker 
Sak   8/2017  Gjenoppføring av seterfjøs på Nord Gaulen seter, Per Arne Lislien    
Sak   9/2017  Søknad om tilskudd til forprosjekt naturinformasjonssenter, Sigdal kommune 
Sak 10/2017 Utbedring av skitrase i Vestmannskar, Eggedal Turlag 
 
 
 
 
 
 
Sak 7/2017  Referatsaker og delegerte saker 

 
Referatsaker (R)  

Ingen referatsaker 
  
 
Delegerte saker (D) 

D 3/2017 Omgjøring av vedtak, motorferdsel gjennom TR naturreservat - T.Hiåsen 2017/1501 
D 4/2017 Helikoptertransport i TR naturreservat, dispensasjon – T. Bjørge 2017/3845 
 
Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no  

 
Referatsaker og delegerte saker tas til etterretning. 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.miljovedtak.no/


 
Sak 8/2017  Gjenoppføring av seterfjøs på Nord Gaulen seter, Per Arne Lislien 
 
Fakta 

Per Arne Lislien søkte i sak 3/2017 om tillatelse til gjennomføring av en rekke tiltak i forbindelse med restaurering 
av Nord Gaulen seter gnr. 114 bnr. 1 i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal kommune. Målet med 
restaureringen er å kunne nytte setra som en del av næringsgrunnlaget på gården ved å tilby kunnskapsbasert 
turisme. 
 
Søker viste til at Nord Gaulen ble bygget som seter til Ulberg Nordre ca 1822. Setra var en del av driftsapparatet 
for melkeproduksjonen på gården i 140 år. Tiden er nå kommet for å ta i bruk denne delen av gårdens 
driftsapparat, for å styrke næringsgrunnlaget/utviklingsmulighetene på gården i årene framover med 
utgangspunkt i dagens behov. 
 
Den opprinnelige søknaden ble behandlet av forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat i møte 
07.03.2017 i sak 3/2017. Tiltak knyttet til vedskjul, seterhus, løe, setervoll og båtnaust ble ferdig behandlet i 
møtet.  
 
Søknad knyttet til seterfjøset gjelder gjenoppbygging og tilbygg. Taket og øvre del av tømmeret ble tatt ned på 90-
tallet. Intensjonen var å restaurere bygget, men arbeidet ble ikke ferdigstilt. Fjøset måler 5x6,5 m, og er planlagt 
gjenoppbygget ved bruk av eksisterende tømmer så langt det er mulig. Planlagt tilbygg på 3 m i lengderetningen 
skal dekke sanitærforhold med avlukker for personlig hygiene. 
 
Behandling av tiltak knyttet til gjenoppføring og tilbygg til seterfjøset ble i møtet 07.03.2017 utsatt med følgende 

begrunnelse: “Søker bes om mulig å fremskaffe ytterligere dokumentasjon på at bygningen kunne defineres som 

eksisterende før øvre del ble tatt ned, samt tidfesting og dokumentasjon på utførte tiltak knyttet til planlagt 

restaurering på 90-tallet. Forvaltningsstyret ønsker befaring før søknad knyttet til seterfjøs tas opp til ny 

behandling”.  

Det er mottatt bilder som viser hvordan bygget så ut før taket og øvre del av tømmeret ble tatt ned for 

restaurering, og forvaltningsstyret har vært på befaring på stedet. Søknad om tiltak knyttet til seterfjøset legges 

fram til ny behandling. 

 

       
2017     1994    1994? 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 vernebestemmelsene § 3 punkt 3 at det: “ikke må iverksettes tiltak som kan endre 
naturmiljøet, som for eksempel oppføring av bygninger eller andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder 
eller anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling eller henleggelse av masse, 
utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, sprengning eller boring, 
bryting av stein, mineraler eller fossiler eller fjerning av større stein eller blokker, drenering eller annen form for 
tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, framføring av luft- eller jordledninger, bygging av nye bruer eller klopper, 
oppsetting av skilt, merking av nye stier, løyper eller lignende. Opplistingen er ikke uttømmende.” 

 
De spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene åpner i §§ 5 punkt 1 og 2 for at forvaltningsmyndigheten etter 
søknad kan gi tillatelse til mindre tilbygg til og ombygging av eksisterende bygninger. Disse hjemlene omfatter 
ikke gjenoppbygging eller nybygg, og søknad om oppføring av seterfjøs må derfor behandles etter § 48 i 
naturmangfoldloven (NML). Denne hjemmelen kan kun benyttes 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 som ikke legger grunnlag for 
presedens og uthuling av verneformålet. Tiltaket knyttet til seterfjøset er også vurdert etter 
dispensasjonsbestemmelsen § 5.10 i verneforskriften som omfatter istandsetting og vedlikehold av kulturminner. 
Forvaltningsplanen utdyper at begrepet “istandsetting” i denne hjemmelen ikke gjelder gjenoppføring. 
 
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).  
 
Føre-var-prinsippet (§ 9) innebærer at kunnskapsmangel ikke skal brukes som begrunnelse for ikke å begrense 
skade. Det er registrert i overkant av 190 bygninger og 85 tufter eller nedraste/ikke eksisterende bygninger i 
verneområdet. Tillatelse til nybygg eller gjenoppføring av husvære vil derfor kunne medføre presedens og kan 
derfor ikke vurderes som et isolert tilfelle. Omsøkte gjenoppbygging av fjøs ansees ikke å være i tråd med 
dispensasjonsadgang i verneforskrift og de retningslinjer som er gitt i forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat, og tiltaket er med bakgrunn i dette ikke forenlig med verneformål og vernebestemmelser. 
Forvaltningsstyret har tidligere gitt avslag på søknad om gjenoppbygging av husvære i verneområdet. Det er 
viktig at det settes et klart skille mellom eksisterende og ikke eksisterende bygninger, og at hjemmelsgrunnlaget 
vurderes ut fra mulighet for presedens og uthuling av verneformålet (§ 10). Søkers beskrivelse av planlagt 
restaurering på 90-tallet, samt bilder som viser hvordan bygningens forfatning var før øvre del ble tatt ned, er 
vedlagt søknaden. Gjennom arbeidet med forvaltningsplan for verneområdet er alle bygninger og bygningsrester i 
verneområdet registrert, kartfestet og klassifisert som eksisterende eller ikke eksisterende. 
 
Saksbehandler har vurdert prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12, men har ikke funnet de relevante i 
denne saken. 
 
Seterfjøset på Nord Gaulen er ikke registrert som eksisterende på vernetidspunktet. Øvre del av fjøset ble tatt ned 
på 1990-tallet med intensjon om restaurering/gjenoppbygging, men arbeidet ble ikke fullført. Fjøset hadde trolig 
vært registrert som eksisterende dersom planlagt restaurering hadde blitt fullført, men på vernetidspunktet 
fremsto bygningen som ikke eksisterende på lik linje med nedraste bygninger i verneområdet. Tiltak knyttet til 
seterfjøset kan derfor ikke behandles etter dispensasjonsbestemmelsene i verneforskriften, og søknad om 
gjenoppføring og tilbygg må vurderes etter § 48 i naturmangfoldloven (NML). Bestemmelsen åpner for at det kan 
gis dispensasjon dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig. Dispensasjonsadgangen etter denne hjemmel er snever, og kan bare benyttes i forbindelse med 
bagatellmessige inngrep som ikke legger grunnlag for presedens og uthuling av verneformålet. Bestemmelsen er 
ment som en sikkerhetsventil for tiltak som ikke ble vurdert på vernetidspunktet, men kan ikke anvendes for å 
utvide den rammen som er trukket opp i vernevedtaket.  
 
Vurdering etter naturmangfoldloven § 48 gjelder i denne saken søknad om gjenoppføring av fjøs på 32,5 m2 med 
tilbygg på 15 m2.  
 
 
Konklusjon 

Omsøkte tiltak knyttet til gjenoppføring av og nybygg til seterfjøs ansees ikke å være i tråd med etablert 
forvaltningspraksis, verneforskrift eller retningslinjer i forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
Omsøkte nybygg og gjenoppføring med tilbygg er ikke knyttet til det som er definert og kartfestet som 
eksisterende bygninger på vernetidspunktet, og må derfor vurderes etter § 48 i naturmangfoldloven (NML). 
Vernebestemmelsene sier konkret at “oppføring av bygninger eller andre varige eller midlertidige innretninger” 



ikke er tillatt. Vilkårene for bruk av NML § 48 synes ikke å være til stede for å kunne gi dispensasjon for tiltak som 
utvider rammene som er trukket opp i verneforskrift og forvaltningsplan da dette vil kunne gi presedensvirkning for 
senere saker. Den samlede belastningen av flere slike saker vil kunne påvirke verneformål og verneverdier. Føre-
var-prinsippet tilsier at denne type tiltak ikke bør tillates, og dette er tillagt avgjørende vekt i vurderingen. Det at 
søker planlegger bruk av setra som en del av næringsgrunnlaget på gården er positivt, men dette kan ikke 
vektlegges i større grad enn for andre grunneiere ved bruk av denne hjemmelen. 
 
 
Vedlegg 

Søknad om gjennomføring av tiltak på Nord Gaulen 
 
 
Forslag til vedtak 

Søknad fra Per Arne Lislien om gjenoppføring av og tilbygg til seterfjøs på Nord Gaulen gnr. 114 bnr 1 i 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal kommune avslås.  
 
Søknaden er behandlet etter § 48 i Naturmangfoldloven. 
 
Avslaget begrunnes med at tiltakene ikke er forenlig med bestemmelsene i verneforskrift og retningslinjer i 
forvaltningsplan, og at denne type tiltak vil kunne skape presedens og samlet belastning som på sikt kan føre til 
uthuling av verneformålet. 
 
 
Behandling 

Det ble fremmet forslag i møte om å innvilge søknad om gjenoppføring og tilbygg til seterfjøs slik det er beskrevet 
i søknaden. Bygningen er ikke eksisterende i dag, men det er dokumentert at dette skyldes påbegynt restaurering 
som ikke ble fullført. Omsøkte tilbyggsstørrelse er innenfor det som tidligere har vært innvilget for eksisterende 
bygninger i verneområdet. 
 
Forslaget begrunnes med at vilkårene for dispensasjon etter § 48 i naturmangfoldloven (NML) ansees som oppfylt 
ved at tiltaket ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig, og at presedenshensyn ikke tillegges vekt siden 
bygningen ville vært eksisterende på vernetidspunktet dersom arbeidet med restaurering på 1990-tallet hadde 
blitt fullført.  
 
Forslag om å innvilge søknaden ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak 

Søknad fra Per Arne Lislien om gjenoppføring av og tilbygg til seterfjøs på Nord Gaulen gnr. 114 bnr 1 i 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Sigdal kommune innvilges.  
 
Vedtaket begrunnes med at tiltaket ikke ansees å påvirke verneverdiene nevneverdig, og at presedenshensyn 
ikke er tillagt vekt siden bygningen ville vært eksisterende på vernetidspunktet dersom arbeidet med restaurering 
på 1990-tallet hadde blitt fullført.  
 
Vilkår for tillatelsen: 
• Tiltaket utføres slik det er beskrevet i søknaden. 
• Bygningsrester og materialer som ikke egner seg for gjenbruk eller ved skal transporteres ut av 

verneområdet når arbeidet er avsluttet. 
• Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med 

tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke 
komme i strid med annet regelverk.  

 
Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport.  
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 9/2017  Søknad om tilskudd til forprosjekt naturinformasjonssenter, Sigdal kommune  
 

 
Fakta 

Sigdal kommune søker forvaltningsstyret om tilskudd på kr. 200 000,- til forprosjekt med mål om å 
etablere et Naturinformasjonssenter for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat på Mølletomta i Eggedal. 
Budsjettet er på kr. 340 000,- hvorav administrasjon og egeninnsats utgjør kr. 140 000,- 
 
Søknaden viser til at tankene om besøkssenter knyttet opp mot Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, 
samlokalisert med Eggedal mølle har vært på agendaen i flere år. Det vises til at det ble søkt midler fra 
Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal i 2014 og 2016. Sigdal kommune leder 
i dag arbeidet i samarbeid med lokale aktører, næringsliv og grunneiere.  
 
Formålet er å etablere et senter som skal presentere de nasjonale verneverdiene i Trillemarka-
Rollagsfjell naturreservat og ha fokus på opplysningsarbeid. Søknaden viser til følgende hovedtema for 
senteret; 

1. Senteret skal gi lokalbefolkning og besøkende forståelse for hvorfor området er vernet og 
inspirere til å lære mer om verneverdiene, samt gi god informasjon om naturmangfoldloven og 
behovet for å verne områder for å sikre naturverdiene i et langsiktig perspektiv. 

2. Senteret skal gi kunnskap om den historiske bruken av området, både når det gjelder 
skogsdrift, jordbruk, jakt/fangst og høsting og viser til god pedagogisk effekt knyttet til 
samlokalisering med Eggedal mølle. 

3. Senteret skal inspirere til og gi nødvendig informasjon i forhold til utøvelse av friluftsliv i 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat samt gi informasjon om aktiviteter, spiseopplevelser og 
overnattingsmuligheter til de besøkende i regionen. 

 
Miljødirektoratets retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter angir følgende formål 
for sentrene: 
 
Sentrene skal  

 øke kunnskapen om området/temaet  
 øke de besøkerens forståelse for naturområder og arter og inspirere til friluftsliv  
 veilede besøkeren om hva han eller hun kan se, oppleve og gjøre i og rundt 

naturinformasjonssenteret  
 motivere til å bruke området på en måte som ikke forringer kvaliteten  
 stimulere interesse for natur, naturvern og naturstudier og bidra med underlag for 

undervisning/skole  
 gi kunnskap om hvordan menneskene har brukt og påvirket naturen  
 være en attraksjon for bærekraftig reiseliv og spre kjennskap om regionens naturkvaliteter og 

besøksmål som spiller på de samme bærekraftverdiene  
 
Retningslinjene beskriver hvordan lokale aktører kan ta initiativ til besøkssentre. Sigdal kommune ønsker 
å støtte arbeidet framover ved å være eier av prosjektet. 
 
Saken var lagt fram for behandling i møte 07.06.2017. Styret var ikke vedtaksdyktig grunnet forfall, og saken ble 
derfor utsatt. Saken legges fram på nytt med samme vurdering og innstilling som til forrige møte. 
 
 
 
Vurdering 

Midlene det søkes om tilskudd fra er forvaltningsmyndighetens øremerkede restmidler fra de første driftsårene 
knyttet til følgende definerte formål gitt av Miljødirektoratet/Miljøverndepartementet: 
 

 Forvalterstilling/administrasjon  

 Forvaltningsplan  

 Skjøtsel av setervoller og gamle ferdselsveger 
 

Etter anmodning fra forvaltningsstyret ble formålet for gjenstående midler til skjøtsel av setervoller og gamle 
ferdselsveger i brev fra Miljødirektoratet (i samråd med Miljøverndepartementet) 13.11.2013 utvidet til også å 
omfatte tilrettelegging for friluftsliv. Denne endringen har gitt mulighet til tilretteleggingstiltak utover det som er 
meldt inn og innvilget gjennom den årlige bestillingen gjennom Miljødirektoratets Elektroniske søknadssenter 
(ESS), og til å gjennomføre vedlikehold av tilrettelagte stier ved behov gjennom sesongen. 
 
Miljødirektoratet har på konkret henvendelse angående denne saken og bruk av restmidler gitt tilbakemelding om 
at postene som var øremerket forvalterstilling og skjøtsel ikke kan anvendes til økonomisk støtte til forprosjekter til 
informasjonssentre. 
 



Forvalters konklusjon ut fra opprinnelig definerte formål, forvaltningsmyndighetens etablerte praksis for bruk av 
midlene og tilbakemelding fra Miljødirektoratet er at øremerkede midler til forvalterstilling/administrasjon og 
skjøtsel/tilrettelegging for friluftsliv ikke kan benyttes som tilskuddspost til tiltak som ikke inngår i disse definerte 
formålene. 
 
 
Vedlegg 

 Søknad om støtte til forprosjekt besøkssenter, Sigdal kommune 
 Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter, Miljødirektoratet 

 
 
Forslag til vedtak 

Søknad fra Sigdal kommune om tilskudd på kr. 200 000,- til forprosjekt med mål om å etablere et 
Naturinformasjonssenter for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat på Mølletomta i Eggedal avslås. 
 
Vedtaket begrunnes med at tilskudd som forvaltningsmyndigheten disponerer er øremerket og forutsatt brukt til 
følgende definerte formål: 

 Forvalterstilling/administrasjon 

 Forvaltningsplan 

 Skjøtsel av setervoller og gamle ferdselsveger og tilrettelegging for friluftsliv 
 
Opprinnelig definerte formål gitt av Miljødirektoratet/Miljøverndepartementet for bruk av øremerkede midler til 
forvalterstilling/administrasjon og skjøtsel/tilrettelegging for friluftsliv tilsier at midlene ikke kan benyttes som 
tilskuddspost til tiltak som ikke inngår i disse definerte formålene. 
 
 
Behandling 

Anne Kristine Norman og Kjell Tore Finnerud fratrådte ved behandling av saken på grunn av inhabilitet siden 
Sigdal kommune står som søker.  
 
 
Vedtak 

Som forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak 
Søknad fra Sigdal kommune om tilskudd på kr. 200 000,- til forprosjekt med mål om å etablere et 
Naturinformasjonssenter for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat på Mølletomta i Eggedal avslås. 
 
Vedtaket begrunnes med at tilskudd som forvaltningsmyndigheten disponerer er øremerket og forutsatt brukt til 
følgende definerte formål: 

 Forvalterstilling/administrasjon 

 Forvaltningsplan 

 Skjøtsel av setervoller og gamle ferdselsveger og tilrettelegging for friluftsliv 
 
Opprinnelig definerte formål gitt av Miljødirektoratet/Miljøverndepartementet for bruk av øremerkede midler til 
forvalterstilling/administrasjon og skjøtsel/tilrettelegging for friluftsliv tilsier at midlene ikke kan benyttes som 
tilskuddspost til tiltak som ikke inngår i disse definerte formålene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 10/2017  Utbedring av skitrase i Vestmannskar, Eggedal Turlag 
 
Fakta 

Eggedal Turlag søker om tillatelse til å utbedre deler av eksisterende skitrase i Vestmannskar, ca. 200 m innenfor 

vernegrensen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Traseen er del av et etablert løypenett som ble definert 

som eksisterende på vernetidspunktet. Eggedal Turlag har ansvaret for løypepreparering i Eggedal Vestfjell, og 

beskriver i søknaden en strekning på ca. 25 m som er krevende å ta seg fram i med snøscooter pga. hellende 

terreng, store steinblokker og en 10 m. høy skrent i ytterkant av traseen.  

Omsøkte tiltak består i å flytte de store steinene som ligger midt i traseen slik at de danner en naturlig hindring 

mot at snøen raser ut og sikre at scooter og skiløpere kan passere trygt forbi den høye skrenten.  

Arbeidet planlegges skånsomt utført med hjullaster når det er tele i bakken. Hjullasteren kjøres inn langs 

eksisterende løypetrase, og søker viser til at de har hatt befaring med entreprenør som har jobbet med sherpaene 

ved Madonnastien. Arbeidet skal utføres skånsomt uten å ødelegge eller sette varige spor i terrenget. 

 

       
Fig. 1. Løypetraseene og lokalisering av tiltak                  Fig. 2 Steinblokker i løypetraseen 

 

Forvalter har vært på befaring med tiltakshaver/søker før saken legges fram for forvaltningsstyret. 

 

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 
en rekke generelle tiltak som ikke kan iverksettes – herunder graving, utfylling eller henleggelse av masse, bryting 
av stein eller fjerning av større stein eller blokker. Opplistingen er ikke uttømmende. 
 
Unntaksbestemmelsene i verneforskriften angir i § 4 punkt 18 at vernebestemmelsene i § 3 1-3 ikke er til hinder 
for merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper, bruer, skilt og lignende i samsvar med 
forvaltningsplan. Verneforskriften åpner i § 5 punkt 3 for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til merking og 
rydding av nye stier og løyper etter søknad. Grunnarbeid og oppgradering som medfører fjerning/flytting av stein 
inngår ikke i begrepene rydding, merking og vedlikehold, og verneforskriften har ikke hjemmel for behandling av 
omsøkte tiltak dersom det medfører bearbeiding av grunn eller standardheving utover rydding til det nivå som var 
gjeldende på vernetidspunktet. Søknaden må derfor behandles etter § 48 i naturmangfoldloven (NML). Denne 
hjemmelen kan kun benyttes i spesielle tilfeller der omsøkte tiltak ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke 
kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Dispensasjonsadgangen etter denne hjemmel er snever, og kan bare 
benyttes i forbindelse med bagatellmessige inngrep som ikke legger grunnlag for presedens og uthuling av 
verneformålet. Søknad om dispensasjon etter denne hjemmel skal inneholde nødvendig dokumentasjon om 
tiltakets virkning på verneverdiene. 
 
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 antas ikke å være av en slik karakter at det påvirker kjerneområder eller isolerte artsfunn 
(artsdatabanken) på en slik måte at det foreligger konflikt med verneverdiene (§ 9). Flytting av steinblokker i 
løypetraseen slik det er beskrevet i søknaden er et begrenset inngrep innenfor en strekning på 25 m langs 
eksisterende løypetrase.  
 
Skiløyper som ble kjørt og vedlikeholdt på vernetidspunktet ble registrert og kartfestet gjennom arbeidet med 
forvaltningsplan for verneområdet. Løypenettet er tilpasset bruk av snøscooter med slodd eller sporsetter, og 
løypene kjøres når snø- og isforhold gjør det mulig. Tilretteleggingstiltak vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. 
Omsøkte tiltak er vurdert som et avgrenset inngrep som ikke medfører økt samlet belastning som påvirker 
naturverdier og verneformål negativt (§ 10).  

 
Prinsippene i § 11 (Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og 12 (Miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder) er vurdert og antatt ivaretatt ved at tiltaket gjennomføres skånsomt med transport på frossen mark 
langs etablert løypetrase og at selve tiltaket utføres innenfor en avgrenset strekning på 25 m. Det er kun store 
stein som skal flyttes, ikke bryting av stein eller bearbeiding av grunn. 
 
Verneforskriften åpner ikke for tilretteleggingstiltak som innebærer bearbeiding av grunn, flytting eller bryting av 
stein. Tiltaket må derfor vurderes etter § 48 i naturmangfoldloven (NML). Bestemmelsen åpner for at det kan gis 
dispensasjon dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. 
Denne hjemmelen kan ikke anvendes for å utvide rammene som er trukket opp i vernevedtaket. Bestemmelsen 
skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutsees eller for å fange opp særskilte tilfeller som ikke 
ble vurdert på vernetidspunktet. 
 
Løypetraseen er del av et godt etablert løypenett i Eggedal Vestfjell, og søknaden viser til at det har vært flere 
befaringer i området med formål å finne en bedre trase uten å lykkes. Utgangspunktet for kartfesting av skiløyper 
har vært at traseene som ble kjørt på vernetidspunktet fortsatt skulle kunne opprettholdes. I vurderingen av 
søknaden er det vektlagt at omsøkte tiltak i liten grad berører verneverdiene og at det vil bidra til en tryggere og 
mer forutsigbar trase for løypekjørere og skiløpere som bruker løypenettet. Det er i vurderingen videre lagt vekt 
på at den omsøkte traseen ligger nær vernegrensen og et mye brukt løypenett utenfor verneområdet.  
 
Tiltaket slik det er beskrevet i søknaden ansees ikke å være i strid med vernevedtakets formål eller å påvirke 
verneverdiene nevneverdig. Tiltakets begrensede omfang sammen med verdien av opprettholdelse av et 
løypenett som var i drift på vernetidspunktet og som er kartfestet og tillatt brukt tillegges vekt i vurderingen. 
 
 
Vedlegg 

Søknad om utbedring av løypetrase, Eggedal Turlag 

 
Forslag til vedtak  

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Eggedal Turlag om utbedring av 
skitrase i Vestmannskar innenfor Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Tillatelsen omfatter bruk av hjullaster 
langs eksisterende løypetrase fra vernegrensa ved Vestmannskar og flytting av stein innenfor en strekning på 25 
m i eksisterende løypetrase slik det er beskrevet i søknaden.  

 
Tillatelsen forutsetter følgende vilkår: 

 Transport av hjullaster skal skje langs etablert løypetrase på frossen mark for å redusere faren for 
kjørespor. På kritiske punkt langs traseen skal det vurderes bruk av nett eller matter. 

 Flytting av stein skal utføres skånsomt innenfor avgrenset strekning på 25 m som beskrevet i søknaden. 

 Grunnarbeid bør unngås og det skal legges til rette for rask revegetering. 
 

Tillatelsen er gitt med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.  
Det må i tillegg innhentes nødvendige tillatelser fra berørte grunneiere og fra Sigdal kommune etter kommunalt 
regelverk. 
 
 
Behandling 
Forslag om en mindre justering etter dialog med søker hvor benevnelsen “hjullaster” byttes ut med “egnet 
arbeidsredskap, fortrinnsvis med belter”. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

 
 
 
 
 



Vedtak 

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Eggedal Turlag om utbedring av 
skitrase i Vestmannskar innenfor Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Tillatelsen omfatter transport av egnet 
arbeidsredskap langs eksisterende løypetrase fra vernegrensa ved Vestmannskar og flytting av stein innenfor en 
strekning på 25 m i eksisterende løypetrase slik det er beskrevet i søknaden.  

 
Tillatelsen forutsetter følgende vilkår: 

 Transport av egnet arbeidsredskap, fortrinnsvis med belter, skal skje langs etablert løypetrase på 
frossen mark for å redusere faren for kjørespor. På kritiske punkt langs traseen skal det vurderes bruk av 
nett eller matter. 

 Flytting av stein skal utføres skånsomt innenfor avgrenset strekning på 25 m som beskrevet i søknaden. 

 Grunnarbeid bør unngås og det skal legges til rette for rask revegetering. 
 

Tillatelsen er gitt med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.  
Det må i tillegg innhentes nødvendige tillatelser fra berørte grunneiere og fra Sigdal kommune etter kommunalt 
regelverk. 
 
 
 
 
 

 
 
 


