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Utvalg: Arbeidsutvalg for verneområdestyret Trollheimen 
Møtested: , TEAMS 
Dato: 20.05.2021 
Tidspunkt: 09:00  10:05 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 
Ola T. Heggem Leder FKTL 
Eystein Endreson Opdøl Medlem GRUNNMR 
Maja Britt Renander Medlem SAMETINGET 
Lilly Gunn Nyheim Medlem FKMR 

 
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 
Margrethe Svinvik NESTL SURNADAL 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 
Are Hilstad Margrethe Svinvik ORKLAND 

 
 
Merknader 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Roar Pettersen Verneområdeforvalter 

 
 
 
 
 
 
Underskrift: 
Vi bekrefter med E-post at det som er ført på sidene i møteprotokollen, er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 

_______________________ _______________________ _______________________ 
   Ola T. Heggem           Are Hilstad      Maja Britt Renander 
        leder 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Saker til behandling   

AU 6/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling   

 (Ingen tittel)   

ST 4/2021 Svartåmoen naturreservat - søknad om uttak 
av never, torv og furutrær til vedlikehold av ta 
på seterfjøs og høyløe - Alvstusetra, 
Langlisetra 

 2021/2227 

 
 



Saker til behandling 

 

AU 6/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
 

Vedtak 

Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valg av to til å godkjenne møteprotokoll sammen med leder 
 
 
Forslag i møtet: 
Are Hilstad og Maja Britt Renander godkjenner møteprotokollen sammen med leder Ola T 
Heggem. 
 
 
Vedtak 
Are Hilstad og Maja Britt Renander godkjenner møteprotokollen sammen med leder Ola T 
Heggem. 
 



ST 4/2021 Svartåmoen naturreservat - søknad om uttak av never, torv og 
furutrær til vedlikehold av tak på seterfjøs og høyløe - Alvstusetra, 
Langlisetra 

 
Forslag i møtet: 
Følgende tilleggspunkt tilføyes til forvalters innstilling alternativ 2, sist under kapittelet «felling 
av furutrær: 
«Det foreligger alternative tilganger på furutrær utenfor naturreservatet for resterende behov for 
furu til omsøkte tiltak.» 
 
 
Vedtak 
Forslaget i møtet sammen med forvalters innstilling alternativ 2 ble enstemmig vedtatt. 
 

-------------------------------------------------- 
 
 

Torvuttak 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gir verneområdestyret for Trollheimen matrikkelhaver 
til gnr/bnr 16/20,27 Alvstusetra/Langlisetra dispensasjon for uttak av torv i Svartåmoen 
naturreservat for restaurering av tak på seterfjøs og høyløa på setra. 
 
Verneområdestyret vurderer at tiltaket ikke vil ha slikt omfang at det vil påvirke verneverdiene 
nevneverdig eller være i strid med verneformålet forutsatt at følgende vilkår følges: 
1. Så mye som praktisk mulig av det gamle torvtaket på seterfjøset og høyløa blir gjenbrukt. 
2. Uttaket av torv til komplettering av det gamle torvtaket tas ut på den allerede kultiverte 

naturbeitemarka på setervollen til Alvstusetra/Langlisetra. 
 
Felling furutrær 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gir verneområdestyret for Trollheimen matrikkelhaver 
til gnr/bnr 16/20,27 Alvstusetra/Langlisetra ikke dispensasjon for uttak av furu i Svartåmoen 
naturreservat for restaurering av tak på seterfjøs og høyløa på setra. Tiltaket vurderes å være i 
strid med verneformålet for Svartåmoen naturreservat. 

 Det foreligger alternativ tilgang til de nødvendige furutrærne på tunet til Trollheimshytta hvor 
2 større furutrær skal felles. Eier er positiv til avhending av trærne. Trærne står utenfor 
naturreservatet og i om lag 200 m avstand fra Alvstusetra/Langlisetra. 

 Det foreligger alternative tilganger på furutrær utenfor naturreservatet for resterende behov 
for furu til omsøkte tiltak. 

 
Neverflekking 
Alt. 2. Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gir verneområdestyret for Trollheimen 
matrikkelhaver til gnr/bnr 16/20,27 Alvstusetra/Langlisetra dispensasjon for av uttak never i 
Svartåmoen naturreservat for restaurering av taket på seterfjøs og høyløa på setra. Omfanget er 
avgrenset til de trærne som skal felles som ved vinterhalvåret 21/22 og avgrenses til vedhogst for 
inntil 3 års normalt forbruk på setra. Neverflekking kan også utføres sammen med TT forut for TT 
sin årlige vedhogst vinteren 21/22 til Trollheimshytta. Den forutsetter avtale med TT og 
eventuelle andre aktuelle grunneiere og rettighetshavere både for hogst og transport. 
Neverflekking vurderes ut over flekkingen av trærne for vedhogst klart å være i strid med 
verneformålet for Svartåmoen naturreservat. Det foreligger alternative tilganger på never utenfor 
naturreservatet for resterende neverbehov til omsøkte tiltak. 
 


