ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL
FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA
ROLLAGSFJELL NR.
2012

SNO ansatt: Håvard Kjøntvedt

I tillegg er det kjøpt tjenester av:
Landbrukstjenester Folgefonna – Dag Utklev

1. Oppsynsaktivitet: kontroll/tilsyn,
informasjon mv
Oppsyn i naturreservatet har i år som
tidligere år vært rettet mot verneverdiene.
Aktiviteten har vært kontroll av
motorferdsel, kontroll av vernereglene,
oppfølgning av dispensasjoner gitt av
forvaltningsmyndighet og informasjon til
brukerne av området.

Utviklingstrekk/utfordringer
Årets vintersesong ble kort, og aktiviteten
på denne delen av året likeledes. Generelt
kan det allikevel sies at selvjustisen er god
og oppsynet har god kontakt med
løypekjørere som melder fra hvis de ser
ureglementert kjøring.

Trilledalen i vinterdrakt.
Båthuset ved Danmark har blitt restaurert. Et tiltak
som er direkte hjemlet i verneforskriften – et flott
tiltak for ivaretakelsen av historien i området!

SNO har ikke avdekket ureglementerte
hendelser av betydning inneværende år.

Båsumsetra ble besøkt på en tilsynsrunde.

Kort om aktivitet
Hovedtyngden på arbeidet har vært å følge
opp dispensasjonene som er gitt. Det ar da
i hovedsak dreid seg om dispensasjoner på
løypekjøring og generelt transport med
snøscooter.

Anbefalte oppfølgingspunkter neste år
Ingen spesielle tiltak foreslås. .

2. Utkvittering av bestilte tiltak 2012
Forvaltningstyret bestilte ulike tjenester av
SNO i 2012. Dette kommer frem av
bestillingsdialogskjema B og C.

Kulturminneprosjektet er avsluttet, og
videre registrering vil bli gjort ved annet
tilsyn/feltarbeid.

Registrere og kartfeste rovfugllokaliteter,
hekkeplasser for sårbare fugler og
spillplasser for skogsfugl. Følge opp
fiskeørnreir.
Våren 2012 kom tidlig, og registreringer på
denne årstiden ble også denne sesongen
vanskelig å få gjennomført.
Fiskeørnreiret og fiskeørna ved Buvatn er
fulgt opp, og den ser ut til å trives. Også i
år er det vellykket hekking med to unger i
reiret. I tillegg er det registrert to reir til i
eller tilknytning verneområdet. Der var det
et reir med vellykket hekking og et reir
med avbrutt hekking.

Gammelt bilde fra Vardefjell seter.

Førstegangsmerking av reservatgrense.
Jordskifteverket har fortsatt igjen noen
avklaringer mht merking av vernegrensen..
SNO har etter beste evne fulgt opp der det
er merket, og vi anser oss aujore med dette
arbeidet. Arbeidet har i hovedsak blitt
utført med tjenestekjøp, og Dag Utklev har
stått for dette arbeidet.

Fiskeørnreir i tilknytning Trillemarka Rollagsfjell
NR.

Kulturminne/kulturobjekt, fortsatt fokus på
registrering av objekter under annet
oppdrag i felt, registreres i feltskjema.
SNO har i liten grad bidratt til registrering
av kulturminner dette her året.

Løveskilt ved nedre Tråenvatn.

Oppsetting av bord og benker i stein.
Det har i år blitt satt opp 2 border og
benker av samme type stein som bautaene
til infotavlene.

derfor kjøpt tjenester av Rollagsfjell sti og
løypelag til dette arbeidet.
Slått og skjøtsel av setervoll .
Hvitkurle, en truet orkidé, ble i
verneprosessen registrert på setervollen
ved Svartetjønn. Det ble i den
sammenheng bestilt et oppdrag på å
komme i gang med rydding og skjøtsel på
denne setervollen med tanke på å fremme
denne arten. Mye av arbeidet denne
sesongen må sies og være gjenåpningen av
deler av setervollen, men en slått ble
gjennomført i etterkant av ryddingen.

Bord og benk ved Metjønn, Kvisle skog.

Snuplass ved Grøset.
Grøset ligger i kanten av verneområdet, og
har i løpet av sommerhalvåret mye besøk.
Veien ved Grøset genererer også en god
del trafikk til verneområdet, og det var
derfor et stort behov for å løse dette. Det
har nå blitt ordnet en parkering og snuplass
for å dekke dette behovet.
Deler av setervollen ferdig ryddet og slått.

Parkering og snuplass, nedre Grøset.

Merking av stier og skilting i tilknytning
til verneområdet.
Det har i år blitt satt i gang merking av
stiene i området, samt skilting i forbindelse
med dette. Vi har i år prøvd og gjøre oss
ferdige i Rollagsdelen av reservatet, og det

SKJEMA B - Bestillinger fra styrene (bestilling av SNO personellressurser ut over SNOs kjerneoppgaver)
Prioritet
Kategori
1-3 og evt
(fylke +
frist for
nummer + år) oppdrag

Hvis
verneområde

TR-1-2012 Pr.nr: 2
Frist:

VV
0001863

Trillemarka
Rollagsfjell NR

TR-2-2012 Pr.nr: 2
Frist:

VV
0001863

Trillemarka
Rollagsfjell NR

TR-3-2012 Pr.nr: 2
Frist:

VV
0001863

Trillemarka
Rollagsfjell NR

TR-4-2010 Pr.nr: 2
Frist:

VV
0001863

Trillemarka
Rollagsfjell NR

Bestillingsnummer

Navn på
område/lokalitet

ID-nr. for
området

Beskrivelse av
oppdrag

(Naturbase)

Registrere og
kartfeste
rovfugllokaliteter,
hekkeplasser for
sårbare fugler og
spillplasser for
skogsfugl. Data
gjøres tilgjengelig
for forv.myndighet.
Følge opp
fiskeørnlokalitet ved
Buvatn, samt andre
kjente lokaliteter.
Kulturminne/kulturo
bjekt, fortsatt fokus
på registrering av
objekter under annet
oppdrag i felt,
registreres i
feltskjema.
Førstegangsmerking
av reservatgrense.
Videreføring.

Anslått
tidsbruk
i
ukeverk

Kryss
SNO sin rapportering av
av hvis oppdraget
(SNO fyller ut etter utført arb.)
behov
for egen
rapport

SNO sine forslag til
videre oppfølging,
eventuelle oppgaver
som ikke er utført
(fylles ut etter utf. arb.)

2

Se tekst tidligere i
dokumentet.

Videreføres.

0,5

Se tekst tidligere i
dokumentet.

Videreføres.

1

Se tekst tidligere i
dokumentet.

Videreføres.

2

Se tekst tidligere i
dokumentet.

Avsluttes

SKJEMA C – Tiltak i nasjonalparker og andre verneområder (tiltak som er tildelt midler over 1426.30 eller 1426.31.1 og hvor SNO-L er
ansvarlig for gjennomføring)
Bestiller

VerneID

Forvaltningss VV
yret
0001863

Verneområde
navn

Tiltakstype

VV
0001863

Trillemarka
Bord og benker.
Rollagsfjell NR Ansvar: SNO. 2
stk sett. Kostnad:
50 000
Trillemarka
Parkeringsplass
Rollagsfjell NR ved Grøset.
Kostnad 80 000.
Trillemarka
Ny
Rollagsfjell NR sti/kanalisering

VV
0001863

Trillemarka
Slått
Rollagsfjell NR

VV
0001863

Beskrivelse

Øk.
Ansvarlig
SNO

Oppsetting av bord og
benker i stein/tre ved
Kvisle skog, Medtjønn
og ved Nedre Tråenvatn..
SNO
Opparbeidelse av
parkering og snuplass
ved Grøset
Førstegangsskilting av
SNO
stier m.m. i og
tilknytning verneområdet
Skjøtsel av setervoll,
SNO
inkl. rydding og
gjenåpning

Tildelt
NOK
50 000

Status pr nov
2011
Utført

Kommentar

80 000

Utført

60 000

Utført

Bør videreføres.

50 000

Utført

Slått må videreføres

Aktuelt på flere steder.

Statens naturoppsyn (SNO)
SNO er miljøforvaltningens operative feltorgan som er myndighetsutøver etter lov
om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996. Loven gir SNO-personell
tilsynsmyndighet og ansvar for oppsyn med overholdelse av følgende miljølover;
friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselsloven, kulturminneloven,
viltloven, laks- og innlandsfiskloven, markaloven og deler av forurensningsloven i
hele landet, både på offentlig og privat grunn. Oppgaven er todelt og retter seg både
mot tilsyn og overvåking av naturtilstanden og tilsyn med menneskets atferd i
naturen i forhold til gjeldende regelverk.
Den nasjonale ledelsen i SNO ligger i Direktoratet for naturforvaltning (DN) i
Trondheim og det heltidsansatte lokale naturoppsynet har arbeidssted tilknyttet sitt
geografiske oppsynsområde, totalt 61 lokale kontorer, med til sammen 93 ansatte
ved starten av 2011. Organisasjonen er delt i seks seksjoner; to kystseksjoner, to
nasjonalparkseksjoner, en rovviltseksjon og en naturveilederseksjon.
Hovedoppgavene er informasjon og veiledning, i tillegg til kontroll, registrering,
dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging. I dette inngår også viktige oppgaver
innen rovviltforvaltning, bl.a. bestandsregistrering og skadedokumentasjon knyttet
til den lovfestede erstatningsordningen på bufe og tamrein. Virksomheten er basert
på egne oppsynsstillinger i kombinasjon med kjøp av tjenester og samarbeid med
andre oppsynsordninger lokalt og regionalt. SNO har også et overordnet ansvar for
Skjærgårdstjenesten, en interkommunal ordning med hovedansvar for
skjærgårdsparkene mellom Bergen og Halden. En viktig utfordring for
naturoppsynet er å skape forståelse og respekt for regelverket som finnes på dette
området.
Det blir lagt vekt på å etablere godt samarbeid med de andre aktørene innen
naturoppsyn. Dette gjelder både fjelloppsynet i regi av fjellstyrene, Statskog
Fjelltjenesten i Nordland og Troms, og politiet. Særlig er samordning med politiet
viktig når det gjelder kontrolloppgavene. Samarbeidet er formalisert gjennom
avtaler, rolleavklaringer og tjenestekjøpsavtaler. På denne måten blir naturoppsynet
mer effektivt og profesjonalisert. Virksomheten er fortsatt i vekst og utvikler seg i
tråd med de rammer som finnes i lovforarbeider og gjennom den løpende
styringsdialogen med Miljøverndepartementet.

