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• Informasjon fra SEJFF v/ T. Aalien om planlagte tiltak ved Vindol 

• Ny nettside, status 

• Seterreisa 

• Arbeidet med «Nasjonalt skogsenter», status v/ Kjell Tore Finnerud 

• Initiativ om skilting av kulturminner (damanlegg, brøtning), mulig prosjekt? 

• Rydding Trillevegen 

• Madonnastien, tellerdata 

• Oppfølging av pålagt retting 

• Varsel om inngrep knyttet til løypetrase, oppfølging 

• Besøksstrategi, videre arbeid 
 

 
 
 
 
Sak 10/2020 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  
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Sak 11/2020 Klopplegging ved Gammalseterbekken 

Bakgrunn  
Anders Grønhovd Bjørnsrud søker om dispensasjon fra verneforskriften for tilretteleggingstiltak i Trillemarka-
Rollagsfjell naturreservat. Tiltaket omfatter klopplegging for å bedre framkommeligheten langs eksisterende sti og 
løypetrase over Gammalseterbekken på egen eiendom g/bnr 127/1 i Sigdal kommune. Søker viser til at det 
tidligere har vært brukt kvist og stokker til bæring over bekken på de to stedene de nå ønsker å utbedre. Dette 
råtner med tiden, og det er nå behov for å erstatte disse med stokker/klopper slik at det blir lettere å krysse 
bekken både til fots sommerstid og med snøscooter vinterstid i forbindelse med løypekjøring.  
 

   
 

   
  
 
Lovgrunnlaget 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet ved kongelig resolusjon 05.12.2008. Formålet med vernet er å 
ivareta et stort og sammenhengende naturskogområde med naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i 
skog. 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. For tiltak utover det som regnes som vedlikehold 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.  
 



 
 
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at saken skal vurderes i henhold til prinsippene i lovens §§ 8-12 angående 
kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning på økosystemet (§ 10), kostnader ved 
miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige driftsmetoder (§ 12). 
 
Vurdering 
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 er knyttet til eksisterende sti og løypetrase og berører ikke 
registrerte kjerneområder eller isolerte artsfunn (artsdatabanken) som tilsier at det foreligger konflikt med 
verneverdiene (§ 9). Søknader om tilrettelegging 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 og 12 er vurdert, men ikke funnet relevante i 
denne saken.  
 
Sti og løypetrase er registrert som eksisterende på vernetidspunktet og kartfestet i forvaltningsplan for 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Det ligger i dag rester etter stokker og paller som tidligere har vært brukt 
som bæring over bekken, og i vurdering av søknaden er det lagt vekt på at rester etter tidligere tiltak fjernes og 
erstattes av en bedre forankret og varig helårsløsning som vil gjøre det lettere å krysse bekken både til fots 
sommerstid og med snøscooter for løypekjøring vinterstid. Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat presiserer at det ved bygging av bruer og klopper skal benyttes naturlige materialer eller materialer 
med miljøvennlig impregnering.  
 
Omsøkte tiltak ansees å være i tråd med de retningslinjer som er gitt i forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat, og søknaden anbefales innvilget.  
 
 
Vedlegg 

• Søknad om tillatelse til klopplegging over Gammalseterbekken 
 
 
Forslag til vedtak  
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra grunneier Anders Grønhovd 
Bjørnsrud om dispensasjon fra verneforskriften for tilretteleggingstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
Tiltaket omfatter klopplegging for å bedre framkommeligheten langs eksisterende sti og løypetrase ved to 
krysningspunkter over Gammalseterbekken på eiendommen g/bnr 127/1 i Sigdal kommune. Kart og skisse angir 
lokalisering og beskrivelse av tiltaket. 
 

         
 
Vilkår: 

• Bredden på kloppene skal være maksimalt 2 m. 

• Det skal benyttes naturlige materialer eller materialer med miljøvennlig impregnering.  

• Stokker og paller som tidligere er lagt ut for bæring over bekken skal fjernes fra området sammen med 
materialrester når arbeidet er ferdigstilt. 

• Det skal leveres en kort rapport med bilder etter gjennomført arbeid. 

• Tiltakshaver/søker er ansvarlig for å vedlikeholde kloppene.   
 
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 3 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 



 
 
 
Tillatelsen omfatter ikke motorferdsel. Det må foreligge dispensasjon for motorisert transport både etter 
kommunens regelverk og verneforskriften før tiltaket kan iverksettes. 
 
 
Behandling 
Enstemmig som forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra grunneier Anders Grønhovd 
Bjørnsrud om dispensasjon fra verneforskriften for tilretteleggingstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
Tiltaket omfatter klopplegging for å bedre framkommeligheten langs eksisterende sti og løypetrase ved to 
krysningspunkter over Gammalseterbekken på eiendommen g/bnr 127/1 i Sigdal kommune. Kart og skisse angir 
lokalisering og beskrivelse av tiltaket. 
 

         
 
Vilkår: 

• Bredden på kloppene skal være maksimalt 2 m. 

• Det skal benyttes naturlige materialer eller materialer med miljøvennlig impregnering.  

• Stokker og paller som tidligere er lagt ut for bæring over bekken skal fjernes fra området sammen med 
materialrester når arbeidet er ferdigstilt. 

• Det skal leveres en kort rapport med bilder etter gjennomført arbeid. 

• Tiltakshaver/søker er ansvarlig for å vedlikeholde kloppene.   
 
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 3 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Sak 12/2020 Felling av trær langs veitrase ved Storvatn 

Bakgrunn 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilget i sak 8/2020 søknad om framføring av strøm, 
vann og avløp fra tilgrensende hyttefelt samt energibrønn for hytte ved Storvatn i Sigdal kommune, g/bnr 136/22 
og 136/35. Vedtaket satte vilkår om at ledninger for strøm, vann og avløp skulle legges i eksisterende veitrase inn 
mot hytta.  
 
Tiltakshaver har hatt befaring med utbygger for hyttefeltet, og det ble konkludert med at det vil være mest 
hensiktsmessig at kablene legges i veiskulderen for å unngå sprenging og for å få bedre frostsikring. To større 
furuer og noen mindre trær (i hovedsak bjørk) står svært nær veien og har røtter som går inn under veiskulder og 
selve veien, og det søkes derfor om tillatelse til å felle disse trærne i forbindelse med tiltaket. Fellingen avklares 
også med grunneier. 
 
Sigdal kommune har opplyst at veien er landbruksbilvei klasse 3. Tiltakshaver tolker veiskulderen som en del av 
veitraseen og går ut fra at omsøkte tiltak dekkes av vedtaket i sak 8/2020.  
 
 

    
 
 
 
Lovgrunnlaget 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet ved kgl.res. 05.12.2008. Formålet med vernet er å ivareta et stort 
og sammenhengende naturskogområde med naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i skog.  
 
Verneforskriften angir i § 3 punkt 1 at vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot all skade og 
ødeleggelse og at det forbudt å fjerne planter og sopp eller deler av disse fra reservatet.  
 
Omsøkte tiltak omfattes ikke av de spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i verneforskriften, og må behandles 
etter § 48 i naturmangfoldloven (NML). Denne hjemmelen 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 ikke legger 
grunnlag for presedens og uthuling av verneformålet. 
 
Det følger av naturmangfoldloven (NML) § 7 at saken skal vurderes i henhold til prinsippene i lovens 
§§ 8-12 angående kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning på 
økosystemet (§ 10), kostnader ved miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige driftsmetoder (§ 12). 
 
 
Vurdering 
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). Inngrepet er svært begrenset og knyttet til felling av noen få trær langs 
eksisterende bilvei, og berører ikke registrerte kjerneområder eller isolerte artsfunn (artsdatabanken) som tilsier at 
det foreligger konflikt med verneverdiene (§ 9). Søknader om felling av trær 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). Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) anses ivaretatt ved 
at det settes vilkår om at det tas hensyn til naturverdiene og at trær og vegetasjon som felles skal legges igjen 
langs siden av veitraseen. Naturmangfoldloven § 11 vurderes som lite aktuell i denne saken. 
 
Felling av noen få trær slik det er beskrevet i søknaden er nødvendig for gjennomføring av gjeldende vedtak om 
framføring av strøm, vann og avløp fra tilgrensende hyttefelt der det ble satt vilkår om at ledninger for strøm, vann 
og avløp skulle legges i eksisterende veitrase inn mot hytta. Tiltaket anses på bakgrunn av ovennevnte 
vurderinger ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig eller å være i strid med verneformålet jf. nml. § 48. 
 
 
Vedlegg 

• Søknad om felling av trær langs veitrase ved Storvatn 
 
 
Forslag til vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Randi og Arve Sommerfelt om 
dispensasjon fra verneforskriften for fjerning av trær langs eksisterende vei i Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat. Tiltaket omfatter felling av to større furuer og noen mindre trær langs eksisterende veitrase i 
forbindelse med framføring av strøm, vann og avløp fra tilgrensende hyttefelt.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

• Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene. 

• Trær og vegetasjon som felles skal legges igjen som død ved inne i reservatet. 

• Denne tillatelsen skal medbringes i felt og kunne forevises ved eventuell kontroll. 
 
Søknaden er vurdert etter 48 i naturmangfoldloven. Det forutsettes at tiltaket er avklart med grunneier slik det 
framgår av søknaden og at det innhentes nødvendige tillatelser etter annet lovverk. 
  
 
 
Behandling 
Tore Kravik fremmet følgende forslag om endring av kulepunkt to i forslag til vedtak:  

• Trær og vegetasjon med diameter over 20 cm som felles skal legges igjen som død ved inne i 
reservatet. 

Forslag om endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Randi og Arve Sommerfelt om 
dispensasjon fra verneforskriften for fjerning av trær langs eksisterende vei i Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat. Tiltaket omfatter felling av to større furuer og noen mindre trær langs eksisterende veitrase i 
forbindelse med framføring av strøm, vann og avløp fra tilgrensende hyttefelt.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

• Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene. 

• Trær og vegetasjon med diameter over 20 cm som felles skal legges igjen som død ved inne i 
reservatet. 

• Denne tillatelsen skal medbringes i felt og kunne forevises ved eventuell kontroll. 
 
Søknaden er vurdert etter § 48 i naturmangfoldloven. Det forutsettes at tiltaket er avklart med grunneier slik det 
framgår av søknaden og at det innhentes nødvendige tillatelser etter annet lovverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 13/2020 Felling av trær/vegetasjon langs Litjernvegen 
 
Bakgrunn 
Viken Skog søker på vegne av skogeier Asle Strand Resell g/bnr 104/1 i Sigdal om tillatelse til å fjerne trær og 
vegetasjon i et tremetersbelte på begge sider av Litjernvegen som går gjennom Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat. Veien er klassifisert som skogsbilvei klasse 3, og det er i søknaden presisert at rydding i 
tremetersbeltet i tråd med byggebeskrivelsen for landbruksveier er nødvendig for å opprettholde dagens 
veistandard. 
 

     
 
 
Lovgrunnlaget 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet ved kgl.res. 05.12.2008. Formålet med vernet er å ivareta et stort 
og sammenhengende naturskogområde med naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i skog.  
 
Verneforskriften angir i § 3 punkt 1 at vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot all skade og 
ødeleggelse og at det forbudt å fjerne planter og sopp eller deler av disse fra reservatet.  
 
Verneforskriften gir i unntaksbestemmelsen § 4 punkt 10 anledning til vedlikehold av bygninger, veier og anlegg 
som er i bruk på fredningstidspunktet og som er listet opp og kartfestet i forvaltningsplanen. Utdyping i 
forvaltningsplan angir at vedlikehold etter denne hjemmel må skje på en slik måte at veien ikke endrer karakter og 
at arbeidet skal holde veien ved like med tilsvarende standard som på vernetidspunktet. Tiltak som går utover 
vedlikehold til den standard veien hadde på vernetidspunktet er i henhold til overstående ikke tillatt etter 
unntaksbestemmelsene. Dette gjelder også rydding av vegetasjon langs veien. Utvidelser eller tiltak som 
medfører standardheving eller endrer veiens karakter, inkludert rydding av vegetasjon, er ikke tillatt. Dersom det 
på vernetidspunktet ikke var ryddet etter gjeldende avstandskrav for veiklassen, vil en utvidelse måtte vurderes 
som en dispensasjonssak i henhold til verneforskriften. 

Omsøkte tiltak omfattes ikke av de spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i verneforskriften, og må derfor 
behandles etter § 48 i naturmangfoldloven (NML). Denne hjemmelen 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 ikke legger grunnlag for presedens og uthuling av verneformålet. 
 
Det følger av naturmangfoldloven (NML) § 7 at saken skal vurderes i henhold til prinsippene i lovens 
§§ 8-12 angående kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9), samlet belastning på 
økosystemet (§ 10), kostnader ved miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige driftsmetoder (§ 12). 
 
 
Vurdering 
Litjernvegen er registrert som skogsbilvei klasse 3, og er i verneforskrift og forvaltningsplan registrert som en 
eksisterende vei som fortsatt skal kunne brukes og vedlikeholdes. Forvaltningen er kjent med at bruk av veien til 
tømmertransport gjennom verneområdet er nødvendig for drift av skogen, og at det er behov for rydding i 
kantsonen for tilstrekkelig veivedlikehold. I byggebeskrivelse for den aktuelle veiklassen i Landbruks- og 



 
 
matdepartementets normaler for landbruksveier, er rydding av skog inntil 3 meter langs veitraseen angitt som 
nødvendig dersom annet ikke er bestemt i byggeplanen.  
 
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 er knyttet til rydding langs eksisterende skogsbilvei som skal 
kunne vedlikeholdes for tømmertransport. Litjernvegen grenser til et område i Heimseteråsen med kartlagte 
naturverdier knyttet rødlistearter og gammel barskog. Bruk og vedlikehold av veien går klart fram av 
unntaksbestemmelsene i verneforskriften og utdypinger i forvaltningsplanen, og føre-var-prinsippet (§ 9) anses 
ivaretatt ved at det settes vilkår som balanserer og ivaretar hensynet både til verneverdier og nødvendig 
vedlikehold av veien i tråd med gjeldende veistandard. Søknader om felling av trær langs eksisterende veier 
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). Miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder (§ 12) anses ivaretatt ved at det settes vilkår om at det tas hensyn til naturverdiene og at trær og 
vegetasjon som felles skal legges igjen langs siden av veitraseen. Prinsippene i § 11 (Kostnadene av 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) er vurdert, men ikke funnet relevante i denne sammenhengen.  
 
Hogst langs Litjernveien vurderes ut fra de opplysninger vi har fått som et tiltak som går utover den ryddebredden 
som var eksisterende på vernetidspunktet, men er etter forvaltningens vurdering et tiltak som er nødvendig for å 
opprettholde den veistandard og bruk som veien er tiltenkt. Dersom det benyttes miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder anser vi det som lite sannsynlig at hogst og rydding av vegetasjon i tråd med gjeldende veistandard 
vil kunne stride mot vernevedtakets formål, eller påvirke verneverdiene nevneverdig. Grunnlaget for dispensasjon 
med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 er derfor til stede. 
 
 
Vedlegg 

• Søknad om felling av trær/vegetasjon langs Litjernvegen 
 
 
Forslag til vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat gir Viken Skog dispensasjon for rydding og hogst av 
vegetasjon i et tremetersbelte på begge sider av Litjernvegen som går gjennom Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat, g/bnr 104/1 i Sigdal kommune. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 

• Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt 
som mulig og ta hensyn til naturverdiene. 
 

• Kantsoner mot vann, bekker og myr skal 
opprettholdes så langt det er mulig. 
 

• Trær og vegetasjon som felles skal legges 
igjen som død ved inne i reservatet. 

 

• Tillatelsen skal medbringes i felt og kunne 
forevises ved eventuell kontroll. 

 
 
Det forutsettes at tiltaket er avklart med grunneier 
slik det framgår av søknaden og at det innhentes 
nødvendige tillatelser etter annet lovverk.  

 
 
 



 
 
 
Behandling 
Tore Kravik fremmet følgende forslag om endring av kulepunkt tre i forslag til vedtak:  

• Trær og vegetasjon med diameter over 20 cm som felles skal legges igjen som død ved inne i 
reservatet. 

Forslag om endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat gir Viken Skog dispensasjon for rydding og hogst av 
vegetasjon i et tremetersbelte på begge sider av Litjernvegen som går gjennom Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat, g/bnr 104/1 i Sigdal kommune. Dispensasjonen gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 

• Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt 
som mulig og ta hensyn til naturverdiene. 
 

• Kantsoner mot vann, bekker og myr skal 
opprettholdes så langt det er mulig. 
 

• Trær og vegetasjon med diameter over 20 
cm som felles skal legges igjen som død 
ved inne i reservatet. 

 

• Tillatelsen skal medbringes i felt og kunne 
forevises ved eventuell kontroll. 

 
 
Det forutsettes at tiltaket er avklart med grunneier 
slik det framgår av søknaden og at det innhentes 
nødvendige tillatelser etter annet lovverk. 

 

 
 
 
 
 
 


