
 
 
 
PROTOKOLL 
 
Utvalg:  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat 
Møtested: Veggli Vertshus 
Dato:  Torsdag 9. desember 2021 
Tidspunkt: Kl. 09.00-14.00 
Til stede: Anne Kristine Norman, Kjell Tore Finnerud, Hellik Lislien, Tore Kravik,  

Håvard Kjøntvedt (SNO) 
Forfall:   Frøydis H. Aasen 
 
 
Rollag, 10.12.2021 
  
 
Hege Jaren  
Sekretær 
 
 
 

 

 
 
Kl. 09.00-11.00 Arbeidsmøte/dialogmøte med «Seterreisa» og «Svingom» 

• Kirsten Lexberg informerte om prosjektet Seterreisa, status og planene framover 

• Liv Berven orienterte om Svingom og tankene rundt mulige tiltak i tilknytning til Trillemarka-Rollagsfjell 
og sykkelruta «Trillemarka Rundt» 

 
 
Kl. 11.00-12.00  Styremøte 
Kl. 12.00-12.30  Lunsj 
Kl. 12.30-14.00 Styremøte  
 
 
Saker: 

Sak 13/2021 Referatsaker og delegerte saker  
Sak 14/2021 Driftsbudsjett Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell NR 2022  
Sak 15/2021 Tiltaksplan og planleggingsmøte med SNO 2022 
Sak 16/2021 Søknad om tilbygg til hytte 
Sak 17/2021 Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 

 
 
Orienteringer og diverse  
 

• «Trillemarkasenteret», status og framdrift. Tine og Kjell Tore gir oss en oppdatering. 

• Revidering av sti- og løypeplan Sigdal 

• Info til kommunene om nye nettsider 

• Nasjonalparkkonferanse 27-28 april? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sak 13/2021 Referatsaker og delegerte saker 
 
Referatsaker (R)   
R 2/2021  Rammer og opplegg for Statsforvalteren og verneområdestyrer – innmelding av behov for 

midler til tiltak i verneområder og SNO-ressurser i verneområder – 2022, Miljødirektoratet 
16.11.2021 

 
 
Delegerte saker (D) 
Ingen delegerte saker 
  
Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 14/2021 Driftsbudsjett Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell NR 2022  
 
Bakgrunn 
Miljødirektoratet informerer i brev datert 16.11.2021 om rammer og opplegg for Statsforvalteren og 
verneområdestyrer for 2022. Verneområdestyrene melder inn ønske om driftsmidler over post 1420.21 i 
Elektronisk Søknadssenter (ESS) innen 10. januar 2022. Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat setter med bakgrunn i dette opp et budsjett som viser forventet ressursbruk til drift av styret for 
2022. 
 
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 2022 anslås ut fra erfaringer fra tidligere møteintervall til 
kr. 100.000,-. Utgifter knyttet til deltakelse på Nasjonalparkkonferanse og/eller regional samling eller studietur for 
styret anslås til kr. 60.000,-.  
 
Forslag til vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat vedtar følgende driftsbudsjett for 2022: 
 
Drift av forvaltningsstyret    160 000,- 
Forvaltnings-/skjøtselsplaner             0,-  
 
Driftsbudsjettet legger opp til et aktivitetsnivå for styret som tidligere år med høyde for ekstra utgifter knyttet til 
deltakelse på konferanser, studietur og befaringer knyttet til saksbehandling og tiltak i verneområdet. 
 
 
Behandling 
Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
Vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat vedtar følgende driftsbudsjett for 2022: 
 
Drift av forvaltningsstyret    160 000,- 
Forvaltnings-/skjøtselsplaner             0,-  
 
Driftsbudsjettet legger opp til et aktivitetsnivå for styret som tidligere år med høyde for ekstra utgifter knyttet til 
deltakelse på konferanser, studietur og befaringer knyttet til saksbehandling og tiltak i verneområdet. 

http://www.miljovedtak.no/


 
 
 
Sak 15/2021 Planleggingsmøte med SNO 2022 
 
Bakgrunn 
Planleggingsmøter 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. Planleggingsmøtet 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 2022 er 10. januar 2022. 
Planleggingsmøtet gjennomføres som en dialog mellom forvaltningsstyret og SNO lokalt ved Håvard Kjøntvedt, 
og omfatter:  
 
1. Status for gjennomførte tiltak, Årsrapport fra SNO i 2021 
2. Innspill til prioritering av personalressurser fra SNO-personell og deres tjenesteytere 
3. Tiltaksplan for 2022 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 2022 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) 
 
 
Tiltaksplan og behov for midler til tiltak 2022 
 

Nr  Tiltak  Ansvar/kontakt  Beskrivelse  Kostnad  År 

1  Ferdselsteller  SNO 
Ferdselsteller for kartlegging av 
ferdsel langs Madonnastien for 
vurdering av tiltak 

1 2022 

2  Tilrettelegging  SNO 
Supplerende tiltak (klopplegging) 
langs stien til Bufjellnatten for å 
utbedre slitasje/erosjon  

30 000 2022 

 
3 
 

Parkering  
Behov for utbedring/utvidelse av 
parkeringsplass ved Fugleleiken.  

30 000 2022 

 
 

     

 
 
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 tiltak som er meldt inn og/eller bevilget midler til gjennom ESS (inkl. arbeid med 
ferdselsteller (12) 

2. Registrere og kartfeste rovfugllokaliteter, hekkeplasser for sårbare fugler og spillplasser. Vekt på 
kongeørn/fiskeørn (6) 

3. Registrere forekomst av fremmede arter (2) 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Forslag til tiltaksplan og innspill om ønsket SNO-ressurs legges fram for drøfting i møtet. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Behandling 
Forvaltningsstyret vurderte og prioriterte foreslåtte tiltak og behov for SNO-ressurs i møtet.  
Ferdselsteller på Madonnastien er fortsatt et behov etter et nytt år som ligger an til rekord i antall passeringer.  
Øvrige innspill om tilretteleggingstiltak og ønske om SNO-ressurs ble vurdert og prioritert i møtet.  
 
Kjerneoppgavene til SNO (kontroll, veiledning og ivaretakelse av miljøverdier) er løpende oppgaver, og er derfor 
tatt ut av lista over ønsket SNO-ressurs. 
 
 
Vedtak 
 
Tiltaksplan og behov for midler til tiltak 2022 
 

Nr  Tiltak  Ansvar/kontakt  Beskrivelse  Kostnad  År 

1  Ferdselsteller  Forvaltningsmyndighet  
Ferdselsteller for kartlegging  
av ferdsel langs Madonnastien  
  

1 2022 

2  Tilrettelegging  Lokalt SNO 
Supplerende tiltak (klopplegging) 
langs stien til Bufjellnatten for å 
utbedre slitasje/erosjon  

30 000 2022 

 
3 
 

Parkering Forvaltningsmyndighet 
Behov for utbedring/utvidelse av 
parkeringsplass ved Fugleleiken.  

30 000 2022 

 
 

     

 
 
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.  
 

4. Oppfølging av tiltak som er meldt inn og/eller bevilget midler til gjennom ESS (inkl. arbeid med 
ferdselsteller (12) 

5. Registrere og kartfeste rovfugllokaliteter, hekkeplasser for sårbare fugler og spillplasser. Vekt på 
kongeørn/fiskeørn (6) 

6. Registrere forekomst av fremmede arter (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 16/2021 Søknad om tilbygg til hytte 
 

Bakgrunn 
Åsmund Traaen søker om tillatelse til oppføring av tilbygg på 8,3 m2 til eksisterende hytte på eiendommen 
g/bnr 44/2/1 ved Vomtjønn i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Rollag kommune. 
Eksisterende hytte er målt til 47,19 m2

 BYA. Areal etter omsøkt tiltak er på 55,49 m2 BYA. Søknaden viser til 
tegninger og planskisser for tiltaket. Planlagt tilbygg med mål vises med oransje farge (fig. 1). Det er ikke søkt om 
utvidelse av eksisterende terrasse. 

 
Fig. 1. Planløsning som viser omsøkt tilbygg (oransje). 

 
 

   
 
Fig. 2 Bilder som viser eksisterende bygning 
 
Lovgrunnlaget 
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 for at forvaltningsmyndigheten etter 
søknad kan gi tillatelse til tilbygg på inntil 20 m2

 til eksisterende bygninger. Tilbygget skal ikke være 
større enn eksisterende bygning, og samlet areal etter påbygning må ikke overstige 60 m2. 
 
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. 
 
Vurdering 
Dagens hytte er registrert og kartfestet som eksisterende gjennom arbeidet med forvaltningsplan for 
verneområdet. Tilbygg og bygningsstørrelser vurderes etter bebygd areal (BYA) og det totale «fotavtrykket» i 
terrenget. Omsøkte tiltak omfatter et øket bebygd areal på 8,3 m2

 BYA. Det er ikke søkt om utvidelse eller endring 
av terrasse/platting.  
 
Forvaltningsmyndigheten har god lokal og faglig kunnskap om verneområdet, og dette sammen med tilgjengelig 
oversikt over registrerte artsforekomster og opplysninger i søknaden, gjør at vi ikke har funnet det nødvendig å 
innhente flere opplysninger (§ 8). Tiltaket omfatter ikke inngrep utover mindre tilbygg til eksisterende bygning, 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 oppføring av 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 (§ 10), forutsatt 
at størrelse og utforming holder seg innenfor verneforskriftens bestemmelser. Verneforskriften gir åpning for at 
det kan gis tillatelse til restaurering/ombygging og oppføring av mindre tilbygg på inntil 20 m2 til eksisterende 
bygninger, 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. 
 
Konklusjon 
Omsøkte tiltak er av betydning for fremtidig bruk av hytta og anses ikke å påvirke verneverdier negativt, 
legge grunnlag for presedens eller være i strid med vernevedtakets formål. Tiltaket er i tråd med definisjonen av 
mindre tilbygg i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, og søknaden anbefales innvilget. 
 
Vedlegg 
Søknad om tilbygg til hytte. 
 
 
Forslag til vedtak 
Søknad fra Åsmund Traaen om tilbygg på 8,3 m2 til hytte på eiendommen g/bnr 44/2/1 ved Vomtjønn i 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Rollag kommune innvilges.  

 
Vilkår for tillatelsen: 

•     Tiltaket omfatter tilbygg som beskrevet i søknad                                             
totalt 8,3 m2

 nytt areal.  
 

•     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 være i strid med 
annet regelverk. 

 
Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport.  
 
 
Behandling 
Det ble fremmet forslag om å legge inn tilleggsinformasjon i vedtaket om at barmarkstransport ikke er ønskelig, 
og at søknader om dette normalt skal henvises til vintertransport med snøscooter. Forslaget ble enstemmig 
vedtatt. 
  
 



 
 
 
Vedtak 
Søknad fra Åsmund Traaen om tilbygg på 8,3 m2 til hytte på eiendommen g/bnr 44/2/1 ved Vomtjønn i 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Rollag kommune innvilges. 
 
Vilkår for tillatelsen: 

•     Tiltaket omfatter tilbygg som beskrevet i søknad                                             
totalt 8,3 m2

 nytt areal.  
 

•     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 være i strid med 
annet regelverk. 

 
Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport. Søknad om nødvendig transport i forbindelse med byggearbeider 
skal dokumenteres med beskrivelse av omfang, tidsplan, type transport og antall turer. Barmarkstransport er ikke 
ønskelig, og søknader om dette henvises normalt til vintertransport med snøscooter.  
 
Søknaden er behandlet med hjemmel i § 5 punkt 1 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
 
 



 
 
 
Sak 17/2021 Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell 
 
Bakgrunn  
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. Besøksstrategien skal ikke være en reiselivsstrategi. Besøksforvaltningen skal ha fokus på 
fellestiltak, ikke bedriftsretta tiltak. Ansvaret for bedriftsretta tiltak tilligger reiselivsnæringa, men det er naturlig at 
forvaltningsmyndighet og reiseliv samarbeider om overlappende tiltak som f.eks. brosjyrer og infomateriell.  
Vedtatt besøksstrategi vil være førende for det videre arbeidet med besøksforvaltning i verneområdet.  
 
For Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat har målet med arbeidet vært å utforme en enkel og gjennomførbar 
strategi som balanserer verneverdier og brukerinteresser, og som knytter sammen allerede utførte tiltak med en 
fleksibel tiltaksplan som gir mulighet for å vurdere tiltak fortløpende ved behov og/eller etter innspill fra lokale 
initiativtakere. Besøksstrategien vil bli innarbeidet som et eget kapittel eller vedlegg i forvaltningsplanen ved neste 
rullering.   
 
Forslag til Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat legges fram for godkjenning i forvaltningsstyret 
før den oversendes Miljødirektoratet for faglig godkjenning. 
 

Vurdering  

Etter vedtak om oppstart av arbeid med besøksstrategi, prosjektplan og arbeidsmøter med fokus på utarbeidelse 

av enkel besøksstrategi legges revidert forslag til Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat fram for 

godkjenning av forvaltningsstyret. Innspill og forslag til endringer som framkommer i møtet oppsummeres og 

legges inn før dokumentet oversendelse til Miljødirektoratet for faglig godkjenning.  

 

Vedlegg  

Prosjektplan besøksstrategi Trillemarka-Rollagsfjell 

Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 

 

Forslag til vedtak 

Forvaltningsstyret godkjenner innholdet i den framlagte Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 

Dokumentet oversendes til Miljødirektoratet for faglig godkjenning.  

 
Behandling 
Styret ønsker ikke en detaljert flerårig tiltaksplan i besøksstrategien. Tiltaksbehovet er knyttet til løpende arbeid 
med implementering av merkevare, vedlikehold og oppfølging av utførte tiltak, løpende informasjon og samarbeid 
med lokale initiativtakere. Detaljert tiltaksplan vurderes og vedtas årlig i planleggingsmøtene med SNO. 
 
 
Vedtak 
Forvaltningsstyret godkjenner Besøksstrategi for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat med de endringer som ble 
foreslått i møtet. Besøksstrategien oversendes Miljødirektoratet for faglig godkjenning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


