
 
 
 
 
PROTOKOLL  
 
Utvalg:  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat 
Møtested: Lampeland Hotell 
Dato:  Tirsdag 16. oktober 2018 
Tidspunkt: Kl. 09.00-14.30 
Til stede:  Dag Lislien, Anne Kristine Norman, Tore Kravik, Kjell Tore Finnerud, Håvard Kjøntvedt 
Forfall:  Frøydis H. Aasen 
 
Første del av dagen var lagt opp som dialogmøte med Christine Fossen og Jon Galteland, Sør-Øst Politidistrikt 
om videre oppfølging av Trillemarka-Rollagsfjell NR.  
 
Etter styremøte var det befaring ved Rollagstjønn der vi gikk gjennom søknad om tiltak knyttet til rehabilitering, 
modernisering og flytting av stall på eiendommen g/bnr 44/26. Søknaden legges fram for behandling i neste møte. 
 
 
Rollag, 18.10.2018 
  
 
Hege Jaren 
Sekretær 
 
 
 

 
 
STYREMØTE 
 
Saker: 

Sak 14/2018 Referatsaker og delegerte saker  
Sak 15/2018 Søknad om riving/gjenoppføring av fiskehytte og utedo ved Buvatn, Lars og Steinar 

Aasand 
Sak 16/2018  Søknad om skilting og merking av turstier, Grytelva Hytteforening 

  
 
 
Orienteringer og diverse 
Madonnastien, publikumsvinner og fylkesvinner «Norges beste tursti», status ferdselsteller og utfordringer videre. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sak 14/2017 Referatsaker og delegerte saker 
 
Referatsaker (R)  
Ingen referatsaker 
 
 
Delegerte saker (D) 
Ingen delegerte saker 
 
Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no  
 

  

 
 

http://www.miljovedtak.no/


 
 
 
Sak 15/2018 Søknad om riving/gjenoppføring av fiskehytte og utedo ved Buvatn, Lars og Steinar 

Aasand 
 
 
Fakta  
Lars og Steinar Aasand søker om tillatelse til å rive og gjenoppføre eksisterende fiskebu og utedo på 
eiendommen tilhørende gnr 135 bnr 1 ved Buvatn i Sigdal. Søker viser til at de i flere år har hatt fokus på god og 
aktiv forvaltning av Buvatn. Eksisterende bu er i dårlig stand, og søker ønsker derfor å rive og gjenoppføre et noe 
større bygg samt en funksjonell utedo for å dekke dagens behov.  

 

 
       
 
Eksisterende hytte er målt til 15 m2. Nytt bygg er planlagt satt opp på samme sted som eksisterende, og vil etter 
gjenoppføring være 30 m2 bruttoareal (BTA) + terrasse og overbygg. Ny utedo er planlagt som enkel utedo på 2 
m2. Tegningene er tilpasset det som etter verneforskrift og forvaltningsplan kan defineres som mindre tilbygg til 
eksisterende hytte, men terrasse og overbygg er ikke regnet med i totalarealet. Søker håper likevel å kunne 
beholde de skisserte takoverbyggene for å beskytte sørveggen og ytterdøren mot vær og vind. 
 
Søknaden viser tegninger og planskisser for tiltaket. 
 
 
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 i §§ 5 punkt 1 og 2 for at 
forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til mindre tilbygg til og ombygging av eksisterende 
bygninger.  



 
 
 
Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat definerer et mindre tilbygg som inntil 30 % av 
eksisterende bygnings grunnflate, men ikke større enn 15 m2. Denne utdypningen av mindre tilbygg er 
det lengste man kan strekke begrepet basert på dagens praksis av tilsvarende bestemmelser i andre 
verneområder. Forvaltningsstyret har fremmet forslag om forskriftsendring slik at utdypningen av mindre 
tilbygg endres til: “Som mindre tilbygg forstås tilbygg på inntil 20 m2, dog ikke større enn den 
eksisterende bygningen. Samlet bygningsareal etter påbygning må ikke overstige 60 m2.…”  

 
Tiltaket omfatter riving, gjenoppføring og tilbygg og vurderes etter verneforskriftens § 5 punkt 1 og den generelle 
dispensasjons-bestemmelsen § 48 i naturmangfoldloven (NML).  
 
§ 48 i naturmangfoldloven kan kun benyttes i spesielle tilfeller der tiltaket 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 er av stor betydning for søker og som ikke legger 
grunnlag for presedens og uthuling av verneformålet. Bestemmelsen er i utgangspunktet ment for uforutsette 
tilfeller som ikke ble vurdert ved opprettelsen av verneområdet. 
 
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn ved behandling av 
søknader om dispensasjon fra verneforskrifter. Prinsippene gjelder kunnskapsgrunnlaget §8, føre-var-prinsippet 
§9, økosystemtilnærming og samlet belastning §10, hvem som skal bære kostnadene ved miljøforringelse §11 og 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder §12. 
 
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 er knyttet til eksisterende bygninger, omfatter ikke inngrep utover riving og gjenoppføring med tilbygg, og 
berører ikke registrerte kjerneområder eller isolerte artsfunn (artsdatabanken) som gjør at det foreligger konflikt 
med verneverdiene (§ 9).  
 
Det er registrert i overkant av 190 bygninger i verneområdet, og tillatelse knyttet til gjenoppføring og tilbygg vil 
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 
forutsatt at størrelse og utforming holder seg innenfor verneforskriftens bestemmelser (§10). Verneforskriften gir 
åpning for at det kan gis tillatelse til restaurering/ombygging og 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.   

 
Saksbehandler har vurdert prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12, men har ikke funnet de relevante i 
denne saken.  
 
Dagens hytte og utedo er registrert og kartfestet som eksisterende gjennom arbeidet med forvaltningsplan for 
verneområdet. Dersom omsøkte tiltak hadde vært et tilbygg til eksisterende bygning på 15 m2 ville det ha vært i 
overkant av hva det kan gis tillatelse til slik utdypningen i forvaltningsplanen er formulert, men tilbyggsstørrelsen 
uten platting og overbygg ville vært innenfor den formuleringen som forvaltningsmyndigheten ønsker å benytte 
etter foreslått forskriftsendring. Forslag til forskriftsendring er under behandling, og Miljødirektoratet har tidligere 
uttalt at det er liten praktisk forskjell på eksisterende formulering i utdypningen i forvaltningsplanen og 
forvaltningsmyndighetens forslag til endring, og at de vil foreslå endring i tråd med forslaget.  
 
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. Saksbehandlers vurdering er at selv om en bygning er registrert som eksisterende på 
vernetidspunktet, vil det på tross av jevnlige vedlikeholdstiltak over tid kunne oppstå en sitasjon som gjør at man 
må vurdere om det er rasjonelt å fortsette vedlikehold eller om det mest hensiktsmessige og rasjonelle både i 
forhold til arbeid og økonomi vil være å rive og gjenoppbygge.  
 
Ut fra vurderingene ovenfor ansees riving og gjenoppføring av utedo og fiskebu, med en utvidelse i tråd med det 
areal som kan tillates som tilbygg i forhold til opprinnelig størrelse jfr. etablert forvaltningspraksis, verneforskrift og 
retningslinjer i forvaltningsplan, ikke å være i strid med verneformålet eller å påvirke verneverdiene negativt. 
 
 
 
 
 



 
 
Konklusjon 
Tilbygg og bygningsstørrelser vurderes etter det totale «fotavtrykket» i terrenget, bebygd areal (BYA). Terrasser 
og overbygg teller med i totalarealet.  
 
Omsøkte tiltak omfatter et øket bebygd areal på 15 m2 + terrasse og overbygg på ca. 10 m2, noe som gir et 
samlet areal på 25 m2.  
 
Omsøkte tiltak uten terrasse og overbygg er i tråd med definisjonen av mindre tilbygg i forslag til forskriftsendring. 
Tiltaket er av stor betydning for fremtidig bruk av hytta og ansees ikke å påvirke verneverdier negativt, legge 
grunnlag for presedens eller være i strid med vernevedtakets formål. Denne delen av tiltaket er i søknaden nøye 
tilpasset maksstørrelsen for tilbygg i forslag til forskriftsendring, og anbefales innvilget.  
 
Tiltaket slik det er beskrevet med terrasse og overbygg går utover maksstørrelsen for mindre tilbygg både etter 
gjeldende definisjon i forvaltningsplanen og foreslått forskriftsendring, og ansees ikke å være i tråd med etablert 
forvaltningspraksis, verneforskrift eller forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 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. 
 
 
Vedlegg 
Søknad om riving/gjenoppføring av fiskebu og utedo. 
 
 
Forslag til vedtak 
Søknad fra Lars og Steinar Aasand om riving og gjenoppføring av utedo og fiskehytte på eiendommen gnr 135 
bnr 1 ved Buvatnet i Sigdal kommune innvilges delvis.  
 
Det gis tillatelse til gjenoppføring av utedo på 2 m2 og fiskehytte på 30 m2 BYA uten terrasse og overbygg. I 
vurdering av søknaden er det lagt vekt på at gjenoppbygging innenfor den tilbyggsstørrelse som går fram av 
forslag til forskriftsendring ikke vil ha negativ innvirkning på naturverdier og verneformål, og at tiltaket står i en 
særstilling siden det mest rasjonelle vil være å rive og gjenoppbygge på samme sted og til samme formål framfor 
å fortsette vedlikehold av eksisterende bygning.  
 
Den delen av søknaden som gjelder terrasse og overbygg avslås. Avslaget begrunnes med samlet totalareal er 
større enn det som ville vært tillatt som tilbygg til eksisterende bebyggelse, og at vilkårene for bruk av NML § 48 
ikke synes 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. 
 
Ny fiskehytte omfatter et øket areal på 15 m2 i forhold til eksisterende bygning. Det gis ikke tillatelse til terrasse og 
overbygg siden dette arealet vil gå utover maksgrensen for tillatt tilbyggsstørrelse.  
 
Vilkår for tillatelsen: 

• Tiltaket utføres slik det er beskrevet i søknaden, med unntak av terrasse og overbygg. 

• Nybyggene settes på samme sted i terrenget som eksisterende bygg står i dag.  

• Bygningsrester og materialer som ikke egner seg for gjenbruk eller ved skal transporteres ut av 
verneområdet nårarbeidet 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 § 5 punkt 1 og 2 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 
og naturmangfoldloven § 48. 
  
 
Behandling 
Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
 



 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Søknad fra Lars og Steinar Aasand om riving og gjenoppføring av utedo og fiskehytte på eiendommen gnr 135 
bnr 1 ved Buvatnet i Sigdal kommune innvilges delvis.  
 
Det gis tillatelse til gjenoppføring av utedo på 2 m2 og fiskehytte på 30 m2 BYA uten terrasse og overbygg. I 
vurdering av søknaden er det lagt vekt på at gjenoppbygging innenfor den tilbyggsstørrelse som går fram av 
forslag til forskriftsendring ikke vil ha negativ innvirkning på naturverdier og verneformål, og at tiltaket står i en 
særstilling siden det mest rasjonelle vil være å rive og gjenoppbygge på samme sted og til samme formål framfor 
å fortsette vedlikehold av eksisterende bygning.  
 
Den delen av søknaden som gjelder terrasse og overbygg avslås. Avslaget begrunnes med samlet totalareal er 
større enn det som ville vært tillatt som tilbygg til eksisterende bebyggelse, og at vilkårene for bruk av NML § 48 
ikke synes 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. 
 
Ny fiskehytte omfatter et øket areal på 15 m2 i forhold til eksisterende bygning. Det gis ikke tillatelse til terrasse og 
overbygg siden dette arealet vil gå utover maksgrensen for tillatt tilbyggsstørrelse.  
 
Vilkår for tillatelsen: 

• Tiltaket utføres slik det er beskrevet i søknaden, med unntak av terrasse og overbygg. 

• Nybyggene settes på samme sted i terrenget som eksisterende bygg står i dag.  

• Bygningsrester og materialer som ikke egner seg for gjenbruk eller ved skal transporteres ut av 
verneområdet nårarbeidet 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 § 5 punkt 1 og 2 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 
og naturmangfoldloven § 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sak 16/2018 Søknad om skilting og merking av turstier, Grytelva Hytteforening 
 
Fakta 
Grytelva Hytteforening søker om tillatelse til å skilte og merke turstier i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.  
 
Hyttefeltet ligger ved Grytelva i Sigdal kommune, og omsøkte tiltak er knyttet til stier i hyttefeltets nærområde 
innenfor Rollag og Sigdal sin del av naturreservatet.   
 
Søknaden gjelder følgende stier: 

1. 3 korte turer fra Tråenvatna til topper/utsiktspunkt nær øvre del av hyttefeltet 
2. Sti mellom Grunntjern/Grønlitjern og Minneskleiv 
3. Sti fra Løkeset til eksisterende stinett ved Holmetjønn/Langevatn 
4. Gudbrandseterfjellet over Nåsåseter 

 
 

      
 
 
 
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, 
oppsetting av skilt, merking av nye stier eller lignende.  

 
Verneforskriften åpner i § 5 punkt 3 for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til merking og rydding av nye 
stier etter søknad. Forvaltningsplanen utdyper i sine retningslinjer at merking og skilting skal skje etter en enhetlig 
standard fastsatt av forvaltningsmyndigheten.  

 
Av stiene det søkes om tillatelse til å merke er det bare sti nr. 2 mellom Grunntjern og Minneskleiv som er 
registrert som eksisterende i kartene som følger forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. De 
resterende stiene er ikke registrert og kartfestet som eksisterende på vernetidspunktet. 
 
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).  

 
Den delen av søknaden som er knyttet til eksisterende sti som er registrert gjennom arbeidet med 
forvaltningsplan for verneområdet, 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). Føre-var-
prinsippet tilsier imidlertid at stier som ikke er registrert som eksisterende på vernetidspunktet bør underlegges en 
grundigere vurdering i forhold til verneverdier og verneformål før denne type tilretteleggingstiltak iverksettes. 

 
Utbedring og vedlikehold av de stiene som tidligere er skiltet og merket er et viktig ledd i arbeidet med 
tilrettelegging i denne delen av verneområdet. Søknader om tilrettelegging vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, 
og forvaltningsmyndigheten anser 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.  
 
Den delen av omsøkte tiltak som gjelder bedre skilting og merking langs eksisterende sti mellom Grunntjern og 
Minneskleiv (sti nr. 2) ansees å være i tråd med verneforskriften og de retningslinjer som er gitt i forvaltningsplan 
for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. I vurderingen av søknaden er det lagt vekt på at tiltaket utføres som et 
supplement til eksisterende skilting og merking av stier i denne delen av verneområdet. All tilrettelegging krever 
grunneiers samtykke, og tillatelse til skilting og merking forutsetter at tiltakshaver/søker står som ansvarlig for 
tillatelse fra alle berørte grunneiere, skiltplan, innkjøp av skilt etter nasjonal standard i samarbeid med 
forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO), samt vedlikehold/utskifting av oppsatte skilt og vedlikehold 
av sti i form av klopplegging dersom økt ferdsel som følge av tilretteleggingen fører til behov for denne type tiltak. 
Eventuelt behov for tilrettelegging i form av klopplegging skal behandles i egen søknad. Arbeidet må skje i tett 
samarbeid med Rollagsfjell Sti- og løypelag som tidligere har tatt initiativ til tilrettelegging i denne delen av 
området. 
 
De øvrige stiene (sti nr. 1, 3 og 4) som ikke er registrert som eksisterende på vernetidspunktet bør vurderes 
grundigere i forhold til verneverdier og verneformål før varige tilretteleggingstiltak iverksettes. Ønsket 
tilrettelegging langs disse anbefales vurdert som innspill når vi gjennom arbeidet med besøksforvaltning skal ta 
stilling til hvilke deler av området som skal tilrettelegges for økt ferdsel og hvilke deler som skal framstå som mer 
urørt. 
 
 
Vedlegg 
Søknad og kart 
 

 
Forslag til vedtak  
Søknad fra Grytelva Hytteforening om tilretteleggingstiltak i form av skilting og merking av stier innenfor 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilges delvis.  
 
Tillatelsen gjelder skilting og merking av stien fra Grunntjern/Grønlitjern til Minneskleiv. Tillatelsen forutsetter at 
det er innhentet tillatelse fra berørte grunneiere, samt samarbeid med Rollagsfjell sti og løypelag som tidligere har 
skiltet og merket i denne delen av området. Tillatelsen omfatter ikke skilting på eller til områder utenfor 
kartfestede traseer for tilrettelegging, eller på en slik måte at det kan føre til øket ferdsel på eiendommer der 
grunneier ikke har gitt samtykke.  

 
Arbeidet inngår i prioriterte tilretteleggingstiltak som er en del av bestillingsdialogen mellom 
forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn (SNO). Dette innebærer at tiltakene skal skje i tett samarbeid 
med SNO. Initiativtaker/søker er ansvarlig for utarbeidelse av skiltplan, samt det praktiske arbeidet med 
oppsetting av skilt, rydding, merking og vedlikehold av stier og skilt. All skilting skal følge Merkehandboka. Det 
skal benyttes trehvite skilt i naturreservatet. Forvaltningsmyndighet/SNO dekker faktiske utgifter gjennom 
bestillingsdialogen og/eller tiltaksmidler.  
 
Vedlikeholdsansvaret omfatter også utvidede tilretteleggingstiltak i form av klopplegging, brobygging eller 
omlegging av sti dersom økt ferdsel fører til slitasje som krever denne type tiltak. Ved behov utvidede 
tilretteleggingstiltak skal det sendes ny søknad til forvaltningsmyndigheten. 
 
Det gis ikke tillatelse til skilting og merking av stiene knyttet til punktene 1, 3 og 4 i søknaden. Avslag på merking 
av disse stiene begrunnes med at de ikke er registrert som eksisterende i forvaltningsplan for Trillemarka-



 
 
Rollagsfjell naturreservat. Ønske om skilting og merking av nye stier som ikke er registrert som eksisterende på 
vernetidspunktet tas med som innspill i arbeidet med besøksforvaltning for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i § 5 punkt 3 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 
 

 
Behandling 
Dag Lislien fremmet forslag om tilleggsformulering i 2 avsnitt i forslag til vedtak, endring uthevet: «Tillatelsen 
forutsetter at det er innhentet tillatelse fra berørte grunneiere, samt samarbeid med Rollagsfjell sti og løypelag 
som tidligere har hatt ansvar for og skiltet og merket i denne delen av området». 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Søknad fra Grytelva Hytteforening om tilretteleggingstiltak i form av skilting og merking av stier innenfor 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilges delvis.  
 
Tillatelsen gjelder skilting og merking av stien fra Grunntjern/Grønlitjern til Minneskleiv. Tillatelsen forutsetter at 
det er innhentet tillatelse fra berørte grunneiere, samt samarbeid med Rollagsfjell sti og løypelag som tidligere har 
hatt ansvar for og skiltet og merket i denne delen av området. Tillatelsen omfatter ikke skilting på eller til områder 
utenfor kartfestede traseer for tilrettelegging, eller på en slik måte at det kan føre til øket ferdsel på eiendommer 
der grunneier ikke har gitt samtykke.  

 
Arbeidet inngår i prioriterte tilretteleggingstiltak som er en del av bestillingsdialogen mellom 
forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn (SNO). Dette innebærer at tiltakene skal skje i tett samarbeid 
med SNO. Initiativtaker/søker er ansvarlig for utarbeidelse av skiltplan, samt det praktiske arbeidet med 
oppsetting av skilt, rydding, merking og vedlikehold av stier og skilt. All skilting skal følge Merkehandboka. Det 
skal benyttes trehvite skilt i naturreservatet. Forvaltningsmyndighet/SNO dekker faktiske utgifter gjennom 
bestillingsdialogen og/eller tiltaksmidler.  
 
Vedlikeholdsansvaret omfatter også utvidede tilretteleggingstiltak i form av klopplegging, brobygging eller 
omlegging av sti dersom økt ferdsel fører til slitasje som krever denne type tiltak. Ved behov utvidede 
tilretteleggingstiltak skal det sendes ny søknad til forvaltningsmyndigheten. 
 
Det gis ikke tillatelse til skilting og merking av stiene knyttet til punktene 1, 3 og 4 i søknaden. Avslag på merking 
av disse stiene begrunnes med at de ikke er registrert som eksisterende i forvaltningsplan for Trillemarka-
Rollagsfjell naturreservat. Ønske om skilting og merking av nye stier som ikke er registrert som eksisterende på 
vernetidspunktet tas med som innspill i arbeidet med besøksforvaltning for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i § 5 punkt 3 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 
 


