
  
 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Utvalg:  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat 
Møtested: Lampeland Hotell 
Dato:  Onsdag 2. juni 2021 
Tidspunkt: Kl. 09.00-13.30 
Til stede: Anne Kristine Norman, Kjell Tore Finnerud, Tore Kravik, Hellik Lislien 
Forfall:  Frøydis H. Aasen 
 
 
Rollag, 02.06.2021 
  
 
Hege Jaren 
Sekretær 
 
 
 

 

 
 
STYREMØTE/ARBEIDSMØTE 
 
Saker: 

Sak   9/2021 Referatsaker og delegerte saker 
Sak 10/2021 Endret plassering av seterhus på Nord Gaulen gbnr. 114/1 Sigdal 
Sak 11/2021 Søknad om oppføring av hundegård, gbr 170/20 Sigdal 
Sak 12/2021 Søknad om forskningsaktivitet, NIBIO 

 
 
Arbeidsmøte og orienteringer  

✓ Grytelva Hytteforening, skilting og merking til Slettefjell 
✓ Fløtningsminner, orientering om igangsatt prosjekt i Sigdal 
✓ Nytt vern på gang i Rollag? 
✓ Stier og løyper, dialog med Sigdal kommune om revidering av sti- og løypeplan 
✓ Besøksrettet nettside www.trillemarkarollagsfjell.no 
✓ Forvaltningsstyrets nettside www.nasjonalparkstyre.no/Trillemarka-Rollagsfjell  
✓ Kronikk om forvaltningsmodellen for verneområdene på nettsiden til Kommunal Rapport 
✓ Besøksstrategi, gjennomgang av utkast, status og framdrift 

 
 
 
Sak 9/2021 Referatsaker og delegerte saker 
 
Referatsaker (R)   
R   1/2021 Evaluering av forvaltningsordning for nasjonalparker og andre store verneområder, 

Miljødirektoratet 31.05.2021 
 
 
Delegerte saker (D) 
D   8/2021 Motorferdsel til hytte, Svein Jacob Hollerud - 2021/7332 innvilget 
 
  
Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no  
 
 
 
 
 
 

http://www.trillemarkarollagsfjell.no/
http://www.nasjonalparkstyre.no/Trillemarka-Rollagsfjell
https://www.kommunal-rapport.no/kronikk/nasjonalparker-under-press-handlekraftige-styrer-trengs/131948!/?fbclid=IwAR00QXWM26xaU7ne5E9ih3BGhDgDZv6HJI9yH3EniYN49_kHq-iQfBDfiY0
http://www.miljovedtak.no/


  
 
Sak 10/2021 Endret plassering av seterhus på Nord Gaulen gbnr 114/1 Sigdal, Per Arne Lislien 

Bakgrunn 
Per Arne Lislien fikk i sak 3/2017 tillatelse til følgende tiltak på Nord Gaulen gbnr 114/1 i Sigdal: 
 

1. Restaurering og ombygging av vedskjul. Utseende og størrelse skal være identisk med eksisterende 
bygning. Tillatelsen er gitt med hjemmel i § 5.2 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
 

2. Restaurering/ombygging av eksisterende seterhus og tilbygg på 12,5 m2. Tillatelsen er gitt med hjemmel 
i §§ 5.1 og 5.2 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 

 
Tiltakshaver er klar for å starte arbeidet med restaurering av seterhus og vedskjul, men har etter befaring med 
håndverker konkludert med at øvre veggen, mot øst, på seterhuset er råtten i hele lengden og hele høyden. 
Fuktighet har kommet langs pipe/grue og opp fra bakken, da det har vært jordsig gjennom mange år. Resterende 
tre vegger er tørre og i god stand. 
 
Tilbygget på 12,5 m² som ble godkjent i sak 3/2017 
kommer i konflikt med en bergrabb i nord-østre 
hjørne. Det er derfor ønskelig å vri bygget 180° etter 
restaurering for å unngå å gjøre inngrep i berget. 
Jordfast berg i nytt nordvestre hjørne vil gi solid 
fundament for seterhuset.  
 
Søknaden viser til at seterhuset har historiske 
inskripsjoner i veggene, både innvendig og 
utvendig, som de ønsker å ta vare på. Ved å rotere 
bygget 180° og erstatte den den ødelagte veggen 
med glass i en ny vestre vegg vil de få god 
lysinngang, soloppvarming og opplevelseskvalitet ut 
fra dagens bruk av setra. Løsningen vil ivareta de 
tre veggene med historiske element for framtiden.  
 
Når det gjelder restaurering og ombygging av 
vedskjul er det ingen endringer i plassering eller 
størrelse fra vedtak i sak 3/2017. 
 
Med utgangspunkt i gjeldende dispensasjon (sak 
3/2017) søkes det om tillatelse til å vri fotavtrykket 
på seterhuset i tråd med skisse. Dette med mål om 
å slippe å gjøre naturinngrep ved nord-østre hjørne. 
 

 

 
 
Skisse som viser endret plassering

 
 
Lovgrunnlaget 
Forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 05.12.2008. 
Formålet med verneområdet 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. 
 
Verneforskriften har ikke hjemmel for tiltak knyttet til bygninger utover det som kan defineres som vedlikehold, 
tilbygg eller ombygging. Søknad om flytting/endret plassering 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. Dette innebærer at kunnskapsgrunnlaget i saken skal være tilstrekkelig. I tillegg skal prinsippene om 
føre-var, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige driftsmetoder 
vurderes. 
 
 
Vurdering 
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). Omsøkte tiltak er knyttet til gjeldende dispensasjon i sak 3/2017 og omfatter 
ikke inngrep utover vridning/endret plassering av eksisterende husvære med tilbygg, 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. 
Vridning/endret plassering 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 (kostnader ved miljøforringelse) og § 12 
(miljøforsvarlige driftsmetoder), men har ikke funnet de relevante i denne saken. 
 
Endret plassering/vridning av seterhuset er knyttet til bedre grunnforhold, mindre naturinngrep og optimal 
plassering i forhold til jordfast berg som fundament for bygningen. Forvaltningsmyndigheten legger de samme 
vurderingene til grunn i behandling av søknad om endret plassering av seterhuset som i tidligere behandling av 
tiltaket knyttet til restaurering/ombygging og tilbygg i sak 3/2017. Etter vår vurdering er en mindre endring knyttet 
til plassering av seterhuset ikke i strid med verneformålet og vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. 
Vilkårene for å gi dispensasjon med hjemmel i nml. § 48 er oppfylt, og dispensasjon for endret plassering av 
seterhus gis som tillegg til gjeldende vedtak i sak 3/2017.  
 
 
Vedlegg 

• Søknad om endret plassering av seterhus, 10.03.2021  

• Vedtak sak 3/2017  
 
 
Forslag til vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad om endret plassering/vridning av 
seterhus på eiendommen Nord Gaulen gbnr 114/1 i Sigdal kommune i forbindelse med restaurering/ombygging. 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.  
 
Tillatelsen gis som et tillegg til gjeldende vedtak 
knyttet til restaurering/ombygging og tilbygg i sak 
3/2017.  
 
Vilkår for tillatelsen: 

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

• Ny plassering av bygningen framgår av 
skissen til høyre, og skal være knyttet til 
bedre grunnforhold, mindre naturinngrep 
og jordfast berg som fundament for 
bygningen. 
 

Forvaltningsstyret har vurdert søknaden etter 
verneforskriften og naturmangfoldloven.  
Tiltakshaver har ansvar for at det innhentes 
tillatelser etter annet lovverk om nødvendig.  
   

 



  
 
Behandling 
Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
Vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad om endret plassering/vridning av 
seterhus på eiendommen Nord Gaulen gbnr 114/1 i Sigdal kommune i forbindelse med restaurering/ombygging. 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.  
 
Tillatelsen gis som et tillegg til gjeldende vedtak 
knyttet til restaurering/ombygging og tilbygg i sak 
3/2017.  
 
Vilkår for tillatelsen: 

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

• Ny plassering av bygningen framgår av 
skissen til høyre, og skal være knyttet til 
bedre grunnforhold, mindre naturinngrep 
og jordfast berg som fundament for 
bygningen. 
 

Forvaltningsstyret har vurdert søknaden etter 
verneforskriften og naturmangfoldloven.  
Tiltakshaver har ansvar for at det innhentes 
tillatelser etter annet lovverk om nødvendig.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Sak 11/2021 Søknad om oppføring av hundegård på eiendommen g/bnr 170/20 i Sigdal 
 
Bakgrunn 
Erland Frøvoll har søkt om tillatelse til å sette opp 
en liten hundegård ved egen hytte på eiendommen 
g/bnr 170/20 i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
 
Hytta blir brukt til jakt, og det vises i søknaden til at 
de lenge har sett behovet for å ha en hundegård der 
hundene kan oppholde seg uten å måtte stå i bånd 
med fare for å slite seg/sette seg fast. Hytta er liten, 
og det er hverken plass til eller praktisk å ha 
hundene inne lenge av gangen. 
 
Hundegården utformes og plasseres slik at den går 
mest mulig i ett med terrenget. Tomta er flat, og det 
står busker/trær inntil som vil gjøre hundegården lite 
synlig. 
 
Størrelse og utforming: 
Bredde ca 2,40 m, lengde ca 3,10 m, høyde: 1,5 m 
mørkegrønn flettverknetting. Med treramme i bunn 
og topp blir totalhøyden ca 1,6 m. 
 

 
 
 
Lovgrunnlaget 
Forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 05.12.2008. 
Formålet med verneområdet 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 varige eller midlertidige innretninger, gjerder eller anlegg. De spesifiserte 
dispensasjonsbestemmelsene åpner i § 5 punkt 4 for at det etter søknad kan gis tillatelse til oppsetting av nye 
gjerder og etablering av samle- og sankekveer eller andre tiltak som er naturlig for en mer rasjonell beitebruk, 
men denne hjemmelen omfatter ikke hundegårder eller andre typer gjerder.  
 
Søknad om oppføring av hundegård 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. Bestemmelsen er i utgangspunktet ment for uforutsette eller spesielle tilfeller som ikke ble 
vurdert ved opprettelsen av verneområdet, i første rekke bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser 
som ikke legger grunnlag for presedens eller uthuling av verneformålet. 
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet. Dette innebærer at kunnskapsgrunnlaget i saken skal være tilstrekkelig. I tillegg skal prinsippene om 
føre-var, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige driftsmetoder 
vurderes. 
 
 
Vurdering 
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). Omsøkte tiltak omfatter ikke inngrep utover oppføring av en mindre hundegård 
som tilpasses terrenget i best mulig grad, 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, og oppføring av en mindre hundegård 
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. 
 
Tillatelse til oppføring av gjerder i tilknytning til eksisterende husvære vil kunne medføre presedens og kan derfor 
ikke vurderes som et isolert tilfelle. Jakt og fiske drives aktivt i området, og bruk- og verntankegangen var viktig 
ved opprettelsen av verneområdet. Det er ved vurdering av søknaden lagt vekt på at tiltaket er knyttet til behov for 
sikkerhet og bedre forhold for hund og eier i forbindelse med utøvelse av jakt i området, og at det ikke anses at  
 



  
 
det vil være stor pågang av denne type tiltak eller at den samlede belastningen vil påvirke naturverdier og 
verneformål negativt (§ 10).  
 
Saksbehandler har vurdert prinsippene i naturmangfoldloven § 11 (kostnader ved miljøforringelse) og § 12 
(miljøforsvarlige driftsmetoder), men har ikke funnet de relevante i denne saken. 
 
En liten hundegård som beskrevet i søknaden, og som utformes og plasseres slik at den går mest mulig i ett med 
terrenget, er etter vår vurdering et svært lite inngrep innenfor et avgrenset tomteområde i tilknytning til 
eksisterende hytte. Forvaltningsmyndigheten anser omsøkte tiltak til ikke å være i strid med verneformålet eller å 
påvirke verneverdiene nevneverdig. Søknad om oppføring av en mindre hundegård kan med bakgrunn i 
overstående vurderinger tillates med hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven. 
 
 
Vedlegg 
Søknad om oppføring av hundegård, 20.04.2021  
 
 
Forslag til vedtak  
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat gir tillatelse til oppføring av hundegård ved hytte på 
eiendommen g/bnr 170/20 i Sigdal kommune slik det framgår av søknaden. Tillatelsen er gitt med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48 
 
Tiltaket omfatter oppføring av en mindre hundegård 
av flettverksnetting med treramme i bunn og topp, 
og med følgende mål: Bredde ca 2,40 m, lengde ca 
3,10 m, høyde 1,6 m. 
 
Vilkår for tillatelsen: 

• Hundegården skal utformes og plasseres 
slik at den går mest mulig i ett med 
terrenget og i samsvar med beskrivelse i 
søknaden. 
 

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

• Det skal ikke gjøres større inngrep i 
grunnen enn det som er nødvendig 
 

• Tillatelsen skal være tilgjengelig i felt og 
kunne forevises ved eventuell kontroll 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
Behandling 
Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
Vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat gir tillatelse til oppføring av hundegård ved hytte på 
eiendommen g/bnr 170/20 i Sigdal kommune slik det framgår av søknaden. Tillatelsen er gitt med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 48 

Tiltaket omfatter oppføring av en mindre hundegård 
av flettverksnetting med treramme i bunn og topp, 
og med følgende mål: Bredde ca 2,40 m, lengde ca 
3,10 m, høyde 1,6 m. 
 
Vilkår for tillatelsen: 

• Hundegården skal utformes og plasseres 
slik at den går mest mulig i ett med 
terrenget og i samsvar med beskrivelse i 
søknaden. 
 

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

• Det skal ikke gjøres større inngrep i 
grunnen enn det som er nødvendig 
 

• Tillatelsen skal være tilgjengelig i felt og 
kunne forevises ved eventuell kontroll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
Sak 12/2021 Søknad om forskningsaktivitet, NIBIO 
 
Bakgrunn  
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) søker i brev datert 07.05.2021 om tillatelse til forskningsaktivitet i 
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Tiltaket er knyttet til et større internasjonalt forskningsprosjekt på klima i 
skog der de ønsker å samle inn klimadata fra tre områder i Norge; Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, 
Gartlandselva naturreservat og Geitaknottane naturreservat.  
 
Det utvalgte området i Trillemarka-Rollagsfjell ligger 
rundt Heimseteråsen. I 1998 ble det opprettet 
vegetasjonsruter (røde ruter på kartet) i det aktuelle 
området. Disse har ved flere anledninger blitt 
reanalysert, noe som har ført til god kunnskap om 
lokal skogshistorikk og utvikling av biologisk 
mangfold i området. 
 
Omsøkte tiltak består i utplassering av 80 
klimalogger i områdene merket med rosa prikker på 
kartet. Det skal benyttes to ulike klimalogger ved 
hvert punkt; en i bakken og en på 1,5 meters høyde.  
 
Se typebeskrivelser: 
https://tomst.com/web/en/systems/tms/tms-4/ 
https://tomst.com/web/en/systems/tms/thermometer/  
 
Klimaloggerne vil bli stående i 2 år og besøkt årlig i 
mai-juni for avlesning av data. Alt utstyr merkes med 
eier og kontaktinformasjon.  
 
Søknaden viser også til behov bruk av drone for å 
dokumentere kronedekket over klimaloggene. 
Dronen vil bli flydd av sertifisert person, og det vil bli 
tatt hensyn til hekkende fugl.  
 
 

 

 
 
Kart som viser vegetasjonsruter/plassering av klimalogger. 

 
Lovgrunnlaget 
Forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 05.12.2008. 
Formålet med verneområdet er å ivareta et stort og sammenhengende naturskogområde med naturlig plante- og 
dyreliv og naturlige prosesser i skog. Det er videre fokus på rødlistearter og områdets vitenskapelige og 
pedagogiske verdi.   
 
Verneforskriften har ingen dispensasjonshjemmel som gir åpning for å gi tillatelse til vitenskapelige  
undersøkelser, og søknaden må derfor behandles etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i  
naturmangfoldloven (NML) § 48. Denne bestemmelsen 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. 
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet. Dette innebærer at kunnskapsgrunnlaget i saken skal være tilstrekkelig. I tillegg skal prinsippene om 
føre-var, samlet belastning på økosystemet, kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige driftsmetoder 
vurderes. 
 
 
Vurdering 
I rundskriv fra Miljødirektoratet om forvaltning av verneforskrifter er det presisert at forvaltningsmyndigheten skal 
vurdere nytten av et forskningsprosjekt opp mot omfanget av eventuelle inngrep eller tiltak, og de ulemper som 
forskningen ellers medfører. Som hovedregel bør det gis dispensasjon for tiltak som bidrar til å fremme kunnskap 
om naturverdier da slik bruk kan betraktes som et ledd i forvaltningen som utøves for å bevare verneverdiene.  
 
 
 
 

https://tomst.com/web/en/systems/tms/tms-4/
https://tomst.com/web/en/systems/tms/thermometer/


  
 
 
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). Omsøkte tiltak består i utplassering av 80 klimalogger som skal fjernes når  
 
prosjektet avsluttes. Prosjektet vil være et supplement til tidligere undersøkelser i området, og anses ikke å 
påvirke verneformålet eller verneverdiene nevneverdig (§ 9). Ved å sette vilkår om at det skal vises generell 
aktsomhet ovenfor vegetasjon, dyre- og fugleliv, vurderer vi det til at tiltaket ligger innenfor det området kan tåle, 
og at den samlede belastningen ikke vil påvirke naturverdier og verneformål negativt (§ 10).  
 
Saksbehandler har vurdert prinsippene i naturmangfoldloven § 11 (kostnader ved miljøforringelse) og § 12 
(miljøforsvarlige driftsmetoder), men har ikke funnet de relevante i denne saken. 
 
Det er ikke forbud mot bruk av drone i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, men den generelle 
hensynsbestemmelsen i verneforskriften viser til at dyrelivet og sårbare hekkelokaliteter er fredet mot skade og 
unødvendig forstyrrelse. Tiltakshaver er informert om at bruk av drone ikke er søknadspliktig, og viser i søknaden 
til at dronen vil bli flydd av sertifisert person og at det vil bli tatt hensyn til hekkende fugl. 
 
Forvaltningsmyndigheten anser omsøkte tiltak til ikke å være i strid med verneformålet eller å påvirke 
verneverdiene nevneverdig. Søknad om forskningsaktivitet knyttet til innsamling av klimadata i skog kan med 
bakgrunn i overstående vurderinger og verneformålets fokus på vitenskapelig og pedagogisk verdi tillates med 
hjemmel i § 48 i naturmangfoldloven.  
 
 
Vedlegg 
Søknad om forskningsaktivitet, NIBIO, 07.05.2021 
 
 
Forslag til vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Norsk institutt for bioøkonomi 
(NIBIO) om tillatelse til forskningsaktivitet i området ved Heimseteråsen slik det framgår av søknaden.  
Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
Tillatelsen gjelder for feltsesongene 2021 og 2022 
og omfatter utplassering og avlesing av 80 
klimalogger i tilknytning til kartfestede 
vegetasjonsruter i området.  
 
Vilkår for tillatelsen: 

• Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt 
som mulig av hensyn til vegetasjon, dyre- 
og fugleliv i naturreservatet.  
 

• Utstyret som settes ut skal merkes med 
kontaktinformasjon, og fjernes etter 
feltsesongen 2022. 
 

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

 

• Kortfattet rapport sendes 
forvaltningsmyndigheten når prosjektet er 
avsluttet.  

 
Det forutsettes at det er innhentet tillatelse fra 
berørte grunneiere i området.   

 
Kart som viser vegetasjonsruter/plassering av klimalogger. 

 

 
 
 
 
 



  
 
 
Behandling 
Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
Vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Norsk institutt for bioøkonomi 
(NIBIO) om tillatelse til forskningsaktivitet i området ved Heimseteråsen slik det framgår av søknaden.  
Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. 
 
Tillatelsen gjelder for feltsesongene 2021 og 2022 
og omfatter utplassering og avlesing av 80 
klimalogger i tilknytning til kartfestede 
vegetasjonsruter i området.  
 
Vilkår for tillatelsen: 

• Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt 
som mulig av hensyn til vegetasjon, dyre- 
og fugleliv i naturreservatet.  
 

• Utstyret som settes ut skal merkes med 
kontaktinformasjon, og fjernes etter 
feltsesongen 2022. 
 

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

 

• Kortfattet rapport sendes 
forvaltningsmyndigheten når prosjektet er 
avsluttet.  

 
Det forutsettes at det er innhentet tillatelse fra 
berørte grunneiere i området.  
 

 
 
Kart som viser vegetasjonsruter/plassering av klimalogger. 

 
 


