NATURRESERVAT

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL
FAKTA
Trillemarka-Rollagsfjell er Norges største skogreservat, og er på
148 kvadratkilometer. Naturreservatet ble opprettet 5. desember
2008 og ligger i Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner.
Formålet med vernet er å bevare et stort og sammenhengende
naturskogsområde med naturlig plante- og dyreliv og naturlige
prosesser som foregår i skog.

NATUR OG LANDSKAP
Trillemarka-Rollagsfjell har stor variasjon i klima og landskap.
Dette sammen med store høydeforskjeller gir mangfold i naturtyper og arter. Naturreservatet har mye gammel naturskog
som er lite påvirket av mennesker i nyere tid, selv om området
tidligere var sterkt preget av hogst og seterdrift.

6 av 7 hakkespettarter i Norge hekker i reservatet. Tretåspett,
flaggspett og svartspett er vanligst.
Skogsdyr som elg, mår og ekorn holder også til i området, og
det er ikke uvanlig å se spor etter gaupe vinterstid.

HISTORISK BRUK
Det har vært utstrakt seterdrift i området, og det ble hogd
virke til bygninger, gjerder og brensel. Det ble også brent tjære
og hogd setterved (lakterved) til Sølvverket på Kongsberg og
Blaafarveværket på Modum. Det ble bygd flere fløtningsdammer i sidevassdragene til Numedalslågen og Simoa, og mange av
vatna ble demt opp. Gården Fjøslien sør i verneområdet var
bosatt fram til for 100 år siden.

Levert av Reklamemakeriet. Fotografer: Kjell Hongseth, Kjetil Heitmann, Tone R. Ranheim, Kristin S. Karlsen.

UTDRAG FRA VERNEBESTEMMELSENE
Det har gjennom historien vært flere skogbranner i området.
Ennå kan en se brannmerker på gamle furutrær. Branner har
sammen med stormfellinger og naturlig utvikling i gammel skog
gitt landskapet en mosaikk og variasjon i vegetasjon og skogstyper med ulik alder.

PLANTE- OG DYRELIV
Det er et stort mangfold av dyre- og plantearter i verneområdet, og et stort antall rødlistearter som lever i gammelskog
og på setervoller. Gammel skog med døde trær er svært viktig
for sopp og insekter som lever av å bryte ned trevirke. Flere av
lavartene i Trillemarka-Rollagsfjell er sårbare og truet, slik som
huldrestry, mjuktjafs, trådragg og ulvelav.
Rovfugler som fjellvåk, hønsehauk, tårnfalk, kongeørn og fiskeørn hekker i verneområdet. Spurveugle og perleugle er vanlig,
og er du heldig kan du også se haukugle. Det er gode bestander av storfugl, orrfugl, jerpe og lirype, og flere leiker for storfugl og orrfugl er kjent i området.

• Du kan ferdes fritt til fots og på ski i naturreservatet,
og du kan plukke bær og matsopp
• Du kan jakte og fiske etter gjeldende lovverk
• Du kan brenne bål med tørrkvist eller medbrakt ved i tiden
15. September - 15. april
• Det er ikke tillatt å ødelegge vegetasjonen i reservatet,
herunder døde busker og trær eller fjerne planter, sopp og
lav eller deler av disse

the area. Along with storm felling and natural development in
the old forest landscape, this has provided a mosaic and variation in vegetation and forest types of different ages.
There is a great diversity of animal and plant species in the nature reserve. The large area with protection forest means that
the many red list species and their habitats can be secured
against encroachment in the long term.
LOCAL RULES
• You can move freely on foot and on skis in the nature
reserve, and berries and mushroom may be picked for
household use
• Hunting and fishing is permitted according to applicable laws
• Building of fires with dry twigs or your own firewood is
allowed in the period 15. September - 15. April
• It is not allowed to destroy the vegetation in the reserve,
including dead bushes and trees, or remove plants, fungi and
lichen or parts of them
• Motorized traffic is not allowed except on the following
roads: Øytjønnveien, Bufjelltjønnveien, Hasliveien
and Trillaseterveien

• Det er ikke tillatt å bruke motorkjøretøy utenom følgende
veier: Øytjønnveien, Bufjelltjønnveien, Hasliveien og
Trillaseteterveien

ENGLISH ABSTRACT
Trillemarka-Rollagsfjell is the largest forest reserve in Norway.
The Nature reserve is situated in Nore and Uvdal, Rollag and
Sigdal municipalities, and covers an area of 148 square kilometers. The purpose of protection is to preserve a large and continuous natural forest with natural flora and fauna and natural
processes that take place in the forest.
There have through the years been a number of forest fires in
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