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Sak 17/2018 Referatsaker og delegerte saker 
 
Referatsaker (R)  
R 1/2018 Drift av nasjonalpark- og verneområdestyrer – søknad om midler for 2019, Miljødirektoratet 

24.10.2018 
R 2/2018  Rammer og opplegg for verneområdestyrer - innmelding av behov for midler til tiltak i 

verneområder og bestillinger av tjenester fra SNO – 2019, Miljødirektoratet 24.10.2018 
 
 
Delegerte saker (D) 
D 10/2018 Motorferdsel til hytte, innvilget – Lise Grønhovd 
D 11/2018 Motorferdsel til hytte, innvilget – Astrid Hagavold 
D 12/2018 Motorferdsel til hytte, innvilget – Ole Green 
D 13/2018 Motorferdsel til seter, innvilget – Aslak N. Ulberg 
D 14/2018 Motorferdsel til seter, innvilget – Trond Bjørge 
D 15/2018 Motorferdsel til hytte, delvis innvilget – Åsmund Traaen 
D 16/2018 Motorferdsel til seter, innvilget – Reidar Ørsland 
D 17/2018 Motorferdsel til seter, delvis innvilget – Tor Fulsaas 
D 18/2018 Motorferdsel til seter og hytte, innvilget – Gunnar Båsen 
D 19/2018 Motorferdsel til seter, innvilget – Nerid Kongsjorden 
D 20/2018 Motorferdsel til hytte, delvis innvilget – Asbjørn Teksle 
 
Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no  
 

http://www.miljovedtak.no/


 
 
  

Sak 18/2018 Driftsbudsjett Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell 2019 

Fakta  

Miljødirektoratet informerer i brev datert 24.10.2018 om midler til drift av nasjonalpark- og verneområdestyrer for 

2018. Det forutsettes at nasjonalpark-/verneområdestyrene og fylkesmennene setter opp forslag til budsjett i 

fellesskap, og at fylkesmannen sender samlet budsjettforslag til Miljødirektoratet på vegne av styrene i eget fylke.  

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat setter med bakgrunn i dette opp et budsjett som viser 

forventet ressursbruk til drift av styret for 2019. 

 

Vurderinger 

Forslag til budsjett er basert på erfaringer og regnskapet fra foregående år, og er vurdert ut fra det nivået som er 

realistisk sett i forhold til de erfaringene vi har med reiseutgifter, saksmengde og møteaktivitet.  

Forvaltningsstyrets møteaktivitet ligger erfaringsmessig på 5-6 møter og 1-2 befaringer pr. år i tillegg til nasjonal 

eller regional konferanse der styrene er invitert. Honorar og utgifter i forbindelse med møter/befaringer for 2019 

anslås ut fra erfaringer fra tidligere møteintervall og befaringer til kr. 90 000,-. Utgifter knyttet til deltakelse på 

Nasjonalparkkonferanse eller annen nasjonal samling for styret anslås til kr. 40 000,-. Det bør videre tas høyde 

for ekstra utgifter knyttet til møteaktivitet i forbindelse med oppstart av arbeidet med besøksstrategi for 

Trillemarka-Rollagsfjell NR på anslagsvis kr. 30.000,- 

Det er ikke lagt opp til utgifter under driftsposten “Forvaltnings/skjøtselsplaner” i 2019.  

 

Forslag til vedtak 

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat vedtar følgende driftsbudsjett for 2019: 

Drift av forvaltningsstyret    160 000,- 

Forvaltnings- /skjøtselsplaner                    0,-  

Driftsbudsjettet legger opp til et aktivitetsnivå for styret som for 2018, men med høyde for ekstra utgifter knyttet til 

befaringer og deltakelse på konferanser. 

 

Behandling 

Enstemmig som forslag til vedtak. 

 

Forvaltningsstyrets vedtak 

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat vedtar følgende driftsbudsjett for 2019: 

Drift av forvaltningsstyret    160 000,- 

Forvaltnings- /skjøtselsplaner                    0,-  

Driftsbudsjettet legger opp til et aktivitetsnivå for styret som for 2018, men med høyde for ekstra utgifter knyttet til 

befaringer og deltakelse på konferanser. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Sak 19/2018 Bestillingsmøte med SNO 2019 

Fakta 

Bestillingsmøtene er en formalisert prosess mellom forvaltningsmyndigheten for verneområdene og Statens 

naturoppsyn (SNO) lokalt. Prosessen har til hensikt å sikre god dialog og forutsigbarhet med hensyn til prioritering 

av oppsynsinnsats og gjennomføring av tiltak. Bestillingsmøtet er en arena for rapportering fra SNO lokalt, 

drøfting av status, utfordringer og tiltaksbehov. Frist for innmelding av behov for midler til tiltak i verneområdene 

gjennom Elektronisk søknadssenter (ESS) for 2019 er 10. januar 2019. 

Bestillingsmøtet gjennomføres som en dialog mellom forvaltningsstyret og SNO lokalt ved Håvard Kjøntvedt, og 

omfatter: 

1. Status for gjennomførte tiltak i 2018 
2. Innspill til prioritering av personalressurser fra SNO-personell og deres tjenesteytere 
3. Tiltaksplan for 2019 og innmelding av behov for midler til tiltak 

 

Vurderinger 

For å få en oversikt over behovet for tiltak utarbeider forvaltningsstyret en tiltaksplan som vil gi grunnlaget for en 

forutsigbar forvaltning av tiltaksmidlene. Forslag til tiltak for 2019 er basert på innspill fra 

brukerinteresser/grunneiere samt tiltak som SNO og forvalter i samråd vurderer som aktuelle ut fra erfaringer i 

området.  

Forvaltningsstyret vurderer og prioriterer tiltakene i møtet, og kan legge inn nye tiltak eller fjerne tiltak de mener 

ikke bør prioriteres. Styret kan også komme med innspill til prioriteringer innenfor SNO sine kjerneoppgaver 

(SNO-ressurs).  

 

Behov for midler til tiltak (tidligere C-skjema): 

 

Nr Tiltak Ansvar/kontakt Beskrivelse  Kostnad År 

1 Tilrettelegging sti 
Storvatnet/Buvatnet 

SNO Steinsetting av krysningspunkt over 
to bekker ved Buvatnet og 
Storvatnet for å bedre 
framkommelighet langs 
eksisterende sti. Arbeidet samkjøres 
ferdigstilling av Madonnastien 
høsten 2019 (samarbeid med 
Eggedal Turlag) 

 2019 

2 

 

 

Vedlikehold 
skilt/merking 
Rollagsfjell 

SNO Behov for vedlikehold/utskifting av 
skilt i området der Rollagsfjell sti- og 
løypelag tidligere har skiltet og 
merket eksisterende stier og 
skiløyper 

 2019 

      

 

Innspill om ønsket SNO-ressurs  

Videreføres som tidligere år med fokus på verneverdier, motorferdsel, forsøpling, rovfugllokaliteter og spillplasser. 

Konkrete tiltak i listen viser videreføring av tiltak med forventet tidsbruk (dagsverk) i parentes.  

1. Oppfølging av konkrete tiltak som er meldt inn og bevilget midler til gjennom ESS (10) 
2. Registrere og kartfeste rovfugllokaliteter, hekkeplasser for sårbare fugler og spillplasser (2) 
3. Følge opp fiskeørnlokaliteter (2)  
4. Kulturminner/kulturobjekt, registrering under annet oppdrag i felt (2) 
5. Registrere forekomst av andre fremmede arter (5)  
6. Ferdselsteller Madonnastien, oppfølging og rapportering (?) 
7. Følge opp dispensasjoner bygg/motorferdsel (10)  
 

 



 
 
Forslag til vedtak 

Forslag til tiltaksplan og innspill om ønsket SNO-ressurs legges fram for drøfting i møtet. 

 

Behandling 

Forvaltningsstyret vurderte og prioriterte tiltak og ønsket SNO-ressurs i møtet 

 

Forvaltningsstyrets vedtak 

Forvaltningsstyret vedtar følgende tiltaksplan og bestilling for 2019 i tråd med prioriteringene i møtet: 

Behov for midler til tiltak (tidligere C-skjema): 

 

Nr Tiltak Ansvar/kontakt Beskrivelse  Kostnad År 

1 Ferdselsteller SNO Ferdselsteller for kartlegging av 
ferdsel langs Madonnastien som 
grunnlag for arbeidet med 
besøksstrategi, tiltaksplan og 
ferdigstilling av tiltak. 

 2019 

2 Tilrettelegging sti 
Storvatnet/Buvatnet 

SNO Steinsetting med «hoppesteiner» 
over to bekker ved Buvatnet og 
Storvatnet for å bedre 
framkommelighet langs 
eksisterende sti. Arbeidet samkjøres 
ferdigstilling av Madonnastien 
høsten 2019 (samarbeid med 
Eggedal Turlag) 

50 000 2019 

3 

 

 

Tilrettelegging 
Rollagsfjell * 

SNO Tilretteleggingstiltak 
(skilting/merking) av stier og 
skiløyper i Rollagsfjellområdet 

 
 

2019 

      

 

* Kostnad/sum fastsettes i samråd med SNO og Rollagsfjell Sti- og løypelag før bestillingen sendes. 

 

Innspill om ønsket SNO-ressurs  

Videreføres som tidligere år med fokus på verneverdier, motorferdsel, forsøpling, rovfugllokaliteter og spillplasser. 

Konkrete tiltak i listen viser videreføring av tiltak med forventet tidsbruk (dagsverk) i parentes.  

1. Oppfølging av konkrete tiltak som er meldt inn og bevilget midler til gjennom ESS (10) 
2. Registrere og kartfeste rovfugllokaliteter, hekkeplasser for sårbare fugler og spillplasser (2) 
3. Følge opp fiskeørnlokaliteter (4)  
4. Kulturminner/kulturobjekt, registrering under annet oppdrag i felt (5) 
5. Registrere forekomst av andre fremmede arter (2)  
6. Ferdselsteller Madonnastien, oppfølging og rapportering (6) 
7. Følge opp dispensasjoner bygg/motorferdsel (10)  
8. Bistand fra SNO knyttet til arbeidet med besøksstrategi (10) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 20/2018 Søknad om rehabilitering, modernisering og flytting av stall ved Rollagstjønn, Ingunn 

Ytrehus 
 
 
Fakta  
Ingunn Ytrehus søker om tillatelse til rehabilitering, modernisering og flytting av stall på eiendommen gnr/bnr 
44/26 ved Rollagstjønn i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Rollag kommune. I tillegg til stallen står det lafta 
uthus, bu/hytte og utedo på denne delen av eiendommen. Det er ønske om å restaurere stallen og gi den en ny 
funksjon med tanke på bruk. Stallen er plassert litt unna de andre bygningene og står lavt i terrenget i et myrlendt 
område. Søker beskriver eksisterende plassering som uheldig med tanke på fukt og råteskader på de nederste 
stokkene. Av byggetekniske årsaker søkes det derfor om tillatelse til å flytte stallen opp på berget nærmere de 
andre bygningene der den vil stå tørrere og det vil være bedre drenering. Tiltaket har som mål å gi bygget en 
funksjon som er tilpasset dagens behov.  
 

         
Kart    Ønsket plassering   Eksisterende stall 

 

            
Skisser som viser planlagt tiltak  
       
 
Eksisterende bygning er målt til 6,50 x 4,55 m og omsøkte restaurering er planlagt gjennomført innenfor stallens 
eksisterende størrelse og proporsjoner. 
 
Forvaltningsstyret var på befaring på stedet sammen med grunneier/søker 16. oktober 2018. 
 
 
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, men disse hjemlene 
omfatter ikke riving og gjenoppføring eller flytting av bygninger.  
 
Stallen er eksisterende, registrert og kartfestet gjennom arbeidet med forvaltningsplan for verneområdet. 
Verneforskriften har ikke hjemmel for tiltak knyttet til bygninger utover det som kan defineres som vedlikehold, 



 
 
tilbygg eller ombygging, og søknad om flytting av bygning må derfor behandles etter § 48 i naturmangfoldloven 
(NML). Denne 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 er av stor betydning for søker og som ikke legger 
grunnlag for presedens og uthuling av verneformålet.  
 
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 slik det er beskrevet i søknaden omfatter ikke inngrep utover flytting og restaurering/ombygging av 
eksisterende stall, og berører ikke registrerte kjerneområder eller isolerte artsfunn (artsdatabanken) som gjør at 
det foreligger konflikt med verneverdiene (§ 9). Verneforskriften tillater rydding og stell av eksisterende setervoller 
og inntil 3 dekar hyttetomt uten søknad. Flytting av bygning innenfor et avgrenset tomteområde i tilknytning til 
eksisterende bygninger er med bakgrunn i dette ikke vurdert til å være i konflikt med verneformålet eller å påvirke 
verneverdiene nevneverdig. Dette er tillagt vekt i vurderingen. 
 
Det er registrert i overkant av 190 bygninger i verneområdet. Tillatelse til flytting av bygning vil derfor kunne 
medføre presedens og kan derfor ikke vurderes som et isolert tilfelle. Forvaltningsmyndigheten anser likevel at 
det ikke vil være stor pågang av denne type tiltak, og at den samlede belastningen ikke vil påvirke naturverdier og 
verneformål negativt (§ 10).   
 
Saksbehandler har vurdert prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12, men har ikke funnet de relevante i 
denne saken. 
 
Dispensasjon etter § 48 i naturmangfoldloven setter vilkår om at tiltaket ikke påvirker verneverdiene nevneverdig 
og at det ikke strider mot vernevedtakets formål. Verneforskriften har unntaksbestemmelse som tillater rydding og 
stell av inntil 3 dekar hyttetomt, og flytting av eksisterende stall innenfor det som kan karakteriseres som 
tomteareal tilknyttet eksisterende bebyggelse på stedet ansees med bakgrunn i dette ikke å være i konflikt med 
verneverdiene på stedet.  
 
Ut fra vurderingene ovenfor ansees rehabilitering, modernisering og flytting av stall slik det er beskrevet i 
søknaden ikke å være i strid med verneformålet eller å påvirke verneverdiene negativt. Omsøkte tiltak er av stor 
betydning for fremtidig bruk og vedlikehold av bygningene tilknyttet skogshusværet ved Rollagstjønn, samtidig 
som det bidrar til å ivareta kulturhistorien i området.  
 
 
Vedlegg 
Søknad om rehabilitering, modernisering og flytting av stall. 
 
 
Forslag til vedtak 
Søknad fra Ingunn Ytrehus om rehabilitering, modernisering og flytting av stall på eiendommen gnr/bnr 44/26 ved 
Rollagstjønn i Rollag kommune innvilges. 
 
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. Dette må det søkes om separat før tiltaket iverksettes. 
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 og verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat § 5.2. 
 
 
Behandling 

Enstemmig som forslag til vedtak. 

 



 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Søknad fra Ingunn Ytrehus om rehabilitering, modernisering og flytting av stall på eiendommen gnr/bnr 44/26 ved 
Rollagstjønn i Rollag kommune innvilges. 
 
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. Dette må det søkes om separat før tiltaket iverksettes. 
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 og verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat § 5.2. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 21/2018 Søknad om etablering av ny løypetrase, Rollagsfjell Sti- og løypelag  
 
Fakta 
Rollagsfjell Sti- og løypelag v/ Peder Toeneiet søker 
om tillatelse til etablering av ny innfartstrase/ 
løypetrase for å lette adkomsten til eksisterende 
løypenett innenfor Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat for hytteområdene ved Gryteelva.  
 
Søker viser til at løypa stort sett vil følge en gammel 
ferdselsveg fra Løkeset og at det ikke er behov for 
mye rydding for å etablere en enkel løypetrase 
innenfor verneområdet.  
 
Grunneiere i området er forespurt, og de er positive 
til at det blir kjørt løype etter foreslått kartfestet trase 
fra Løkeset til eksisterende skiløypenett ved 
Holmetjønn/Rausteinvarden i sør-vestre del av 
verneområdet.   
 
 

   
 

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, løyper eller lignende.  
 
Verneforskriften åpner i § 5 punkt 3 for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til merking og rydding av nye 
stier og løyper etter søknad. Forvaltningsplanen utdyper i sine retningslinjer at merking og skilting 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 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 
normalt at etablering av nye skiløyper og tilrettelegging, skilting og merking av nye stier som ikke er registrert som 
eksisterende på vernetidspunktet bør underlegges en grundig vurdering i forhold til verneverdier og verneformål 
før denne type tilretteleggingstiltak iverksettes, og at denne type vurdering bør inngå arbeidet som nå skal i gang 
med besøksforvaltning og flerårige tiltaksplaner. Omsøkte tilførselsløype krever imidlertid svært lite rydding av 
vegetasjon siden den i hovedsak følger gammel ferdselsveg, og ansees som et naturlig ledd i arbeidet med å 
opprettholde et brukervennlig løypenett i området. Søknader om tilrettelegging i form av skilting og merking av 
nye stier eller skiløyper 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.  
 
Skiløypene i verneområdet er i forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat definert som enkle 
skiløyper som kan kjøres opp med snøscooter med slodd eller sporkall. Omsøkte tilførselsløype er etter 
saksbehandlers vurdering en naturlig og enkel tilrettelegging for adkomst til eksisterende løypenett, og tiltaket 
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 naturlig 
supplement til eksisterende løypenett i denne delen av verneområdet. 
 
All tilrettelegging krever grunneiers samtykke, og tillatelse til oppkjøring av ny trase, skilting og merking forutsetter 
at tiltakshaver/søker står som ansvarlig for tillatelse fra berørte grunneiere, skiltplan og innkjøp av skilt etter 
nasjonal standard i samarbeid med forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO). Tiltaket inngår i det 
løpende arbeidet Rollagsfjell Sti- og løypelag legger ned i form av tilrettelegging av stier og skiløyper i denne 
delen av verneområdet. 
 
Vedlegg  



 
 
Søknad om ny tilførselsløype 
 
 
Forslag til vedtak  
Søknad fra Rollagsfjell Sti- og løypelag om etablering av ny tilførselsløype fra Løkeset til eksisterende løypenett 
ved Holmetjønn/Rausteinvarden innenfor Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilges.  
 
Tillatelsen omfatter begrenset krattrydding/kvisting 
for oppkjøring av enkel skiløype for snøscooter med 
slodd eller sporkall, og forutsetter at det er innhentet 
tillatelse fra berørte grunneiere før tiltaket 
iverksettes. 
 
Tillatelsen omfatter også skilting og merking etter 
standard fastsatt av forvaltningsmyndigheten og i 
samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).  
 
Initiativtaker/søker er ansvarlig for utarbeidelse av 
skiltplan, samt det praktiske arbeidet med 
oppsetting av skilt, rydding, merking og vedlikehold. 
All skilting skal følge Merkehandboka og det skal 
benyttes trehvite skilt i naturreservatet.   

 
Forvaltningsmyndighet/SNO dekker faktiske utgifter til innkjøp av skilt gjennom bestillingsdialogen og/eller 
tiltaksmidler.                             
 
 
 
Behandling 

Enstemmig som forslag til vedtak 

 

Forvaltningsstyrets vedtak 
Søknad fra Rollagsfjell Sti- og løypelag om etablering av ny tilførselsløype fra Løkeset til eksisterende løypenett 
ved Holmetjønn/Rausteinvarden innenfor Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilges.  
 
Tillatelsen omfatter begrenset krattrydding/kvisting 
for oppkjøring av enkel skiløype for snøscooter med 
slodd eller sporkall, og forutsetter at det er innhentet 
tillatelse fra berørte grunneiere før tiltaket 
iverksettes. 
 
Tillatelsen omfatter også skilting og merking etter 
standard fastsatt av forvaltningsmyndigheten og i 
samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).  
 
Initiativtaker/søker er ansvarlig for utarbeidelse av 
skiltplan, samt det praktiske arbeidet med 
oppsetting av skilt, rydding, merking og vedlikehold. 
All skilting skal følge Merkehandboka og det skal 
benyttes trehvite skilt i naturreservatet.   

 
Forvaltningsmyndighet/SNO dekker faktiske utgifter til innkjøp av skilt gjennom bestillingsdialogen og/eller 
tiltaksmidler.                             
 

 



 
 
 
Sak 22/2018 Prosjektplan, Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 
 
Fakta  
Alle verneområder skal ha utarbeidet besøksstrategi innen utgangen av 2020. En besøksstrategi er en plan for 
hvordan forvaltningsmyndigheten vil gjennomføre besøksforvaltning for et verneområde, og skal vise hvilke tiltak 
som er nødvendig for å balansere verneverdier, besøkende og lokal verdiskaping.  
 
Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for besøksforvaltning i norske verneområder (M-415|15). Veilederen 
omtaler prosessen med å lage besøksstrategi for nasjonalparker og store landskapsvernområder.  
Besøksforvaltning er også et aktuelt tema i mange naturreservater og mindre landskapsvernområder, og det er 
med bakgrunn i dette utarbeidet en mal for enkel besøksstrategi for områder med få og relativt enkle 
problemstillinger knyttet til besøk. For slike områder er det unødvendig å lage omfattende strategier, men det er 
likevel nyttig å planlegge systematisk hvordan man vil ta imot de besøkende på en god måte slik at det ikke går ut 
over naturverdiene.  
 
Forvaltningsstyret vedtok i sak 12/2018 oppstart av arbeid med besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat. Forvalter har i tråd med vedtaket utarbeidet utkast til prosjektplan som skal vedtas av styret.  
 
 
Vurdering  
Hvor stort behov det er for besøksstrategi i et verneområde vil være avhengig av mengde bruk og 
forvaltningsutfordringer knyttet til ferdsel og friluftsliv. Veileder M-415|15 omtaler i hovedsak prosessen med å 
lagebesøksstrategi for nasjonalparker og store landskapsvernområder, mens malen for enkel besøksstrategi er et 
verktøy som passer for mindre verneområder eller områder med mindre utfordringer knyttet til ferdsel og konflikt 
med verneverdiene. Etter dialog med Miljødirektoratet har vi fått anbefaling om og klarsignal for å legge opp 
arbeidet med besøksstrategi etter enkel mal. Den enkle malen bruker samme oppsett som malen for 
besøksstrategi i veileder M-415|15, men viser hva som kan reduseres dersom det er få og enkle problemstillinger 
knyttet til verneområdet. Vedlagte prosjektplan legger opp til å bruke enkel mal som grunnlag for arbeidet men 
med mulighet for å tilpasse detaljer i tråd med veileder M-415|15 der det er naturlig.  
 
Forvalter har utarbeidet utkast til prosjektplan som legges fram for gjennomgang og vurdering i møtet. 
 
 
Vedlegg  
Prosjektplan, Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 
 
 

Forslag til vedtak 

Forslag til prosjektplan legges fram for vurdering i møtet. 

 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 

Prosjektplanen vedtas som grunnlag for videre arbeid med besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell NR. 

 


