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Protokoll og referatsaker
Søknad om hogst av ved, Asbjørn Teksle (oppfølging av sak 03/2011)
Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell 2010

Orienteringer/diverse:
Bestillingsdialogen 2011 – tildelinger.
Det er totalt tildelt kr. 165 000 i tiltaksmidler over bestillingsdialogen for 2011 med følgende fordeling:
Tiltak
Infotavler skifer, 5 stk
Snuplass Tråenvann
Søppelrydding
Skjøtselsplan Fjøslien
SUM

Omsøkt beløp
140 000
60 000
5 000
70 000
275 000

Tildelt beløp
100 000
60 000
5 000
0
165 000

Avklaringer i forhold til arbeidet med forvaltningsplan
Gjennomgang av kapittelet om brukerinteresser utsettes til arbeidsmøte 13. mai. Etter dette legges utkast til
forvaltningsplan fram for styret på møtet i juni som tidligere planlagt.

Medarbeidersamtale
Styret gjennomførte medarbeidersamtale med forvalter, og ser det som naturlig at dette følges opp årlig i
forbindelse med gjennomgang av årsmelding.
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Protokoll og referatsaker
Ingen referatsaker.
Protokoll fra møtet 04.02.2011 godkjennes.

Sak 05/11

Søknad om hogst av ved, Asbjørn Teksle
Fakta
Oppfølging av sak 03/2011. Asbjørn Teksle søker om dispensasjon fra verneforskriften for uttak
av ved til Holmetjønnhytta som ligger i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Årlig forbruk er
3
anslått til ca. 2 m og det søkes om flerårig tillatelse. Søknaden er vedlagt kart der aktuelt
område for uttak av ved er markert.
Vedtak i sak 02/2011: Hogst i et naturreservat er et tiltak som kan være i strid med
verneformålet. Forvaltningsstyret ønsker derfor at det foretas befaring mellom søker og
representanter for forvaltningsmyndigheten før endelig vedtak treffes i saken.
Forvaltningsmyndigheten tar kontakt med søker for å avtale dato for befaring.

Vurderinger
Verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, § 5 punkt 8, åpner for at
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til hogst av ved til setre og hytter i naturreservatet etter
søknad. Bestemmelsen gjelder ved til bruk i bygninger som er definert i § 4 pkt. 10 (bygninger
som er i bruk på fredningstidspunktet og som er listet opp og kartfestet i forvaltningsplan).
Forvaltningsplanen er under arbeid, og omsøkte hytte er registrert i felt og vil bli kartfestet i dette
arbeidet.
Foredrag til Kgl. Res. om fredning av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat presiserer at
vedhogst i tilknytning til eksisterende setervoller og hyttetomter jfr § 4 pkt. 13 i verneforskriften
skal prioriteres først. Det skal videre vurderes om det i det enkelte tilfelle vil være en bedre
løsning av hensyn til verneverdiene om veden fraktes inn utenfra. Vedhogst kan ikke foretas i
registrerte kjerneområder for biologisk mangfold. Treslag som kan hogges er bjørk, gran og evt.
fremmede (ikke stedegne) treslag. Gamle, grove, hule, døde og særegne trær skal spares.
Hogsten skal gjennomføres som plukkhogst, og kantsoner mot vann, bekker, myr, sti og vei skal
opprettholdes.
Forvaltningsstyret ønsker befaring sammen med SNO og grunneier for å definere hvilke trær
som evt. tas ut til ved. Området det søkes om hogst innenfor grenser mot et område der det er
registrert nasjonale verneverdier, og det er derfor spesielt viktig at det tas nødvendig hensyn i
dette området.
Søknaden er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12 om prinsipper for offentlig
beslutningstaking, og funnet forsvarlig i forhold til verneformål og naturverdier forutsatt at tiltaket
utføres i tråd med de vilkår som er gitt i vedtaket.

Forslag til vedtak
Søknad om uttak av ved til hytte ved Holmetjønn innvilges på følgende generelle vilkår:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Representanter for forvaltningsmyndighet og/eller SNO skal ved befaring sammen med
grunneier definere og blinke hvilke trær som kan felles før tiltaket iverksettes. Dette
sammen med skriftlig vedtak legges til grunn for hvordan hogsten kan utføres.
Det skal ved befaringen vurderes om transport av ved utenfra er et bedre alternativ.
Dette vurderes i forhold til verneverdier, avstand og transportmuligheter.
Vedhogst kan ikke foretas i registrerte kjerneområder for biologisk mangfold.
Treslag som kan hogges er bjørk, yngre gran og evt. fremmede treslag. Gamle, grove,
hule, døde eller særegne trær skal spares.
Hogsten skal gjennomføres som plukkhogst, og kantsoner mot vann, bekker, myr, sti
og evt. vei skal opprettholdes.
Trær som står innenfor det som kan defineres som eksisterende setervoll eller
hyttetomt på inntil 3 daa (jfr. § 4 pkt.13 i verneforskriften) skal prioriteres.

Tillatelsen omfatter ikke motorferdsel knyttet til tiltaket. Ved behov for dette må det søkes
separat etter §§ 5 pkt 12c eller 12d i verneforskriften.
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 pkt. 8 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
og gjelder til godkjent forvaltningsplan foreligger.
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Vedlegg

Behandling
Forslag om en mindre endring under pkt. 1. Følgende formulering ble enstemmig vedtatt:
”Representanter for forvaltningsmyndighet og/eller SNO skal ved befaring sammen med
grunneier definere og eventuelt blinke hvilke trær som kan felles før tiltaket iverksettes. Dette
sammen med skriftlig vedtak legges til grunn for hvordan hogsten kan utføres”.
Forvaltningsstyrets vedtak
Søknad om uttak av ved til hytte ved Holmetjønn innvilges på følgende generelle vilkår:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Representanter for forvaltningsmyndighet og/eller SNO skal ved befaring sammen med
grunneier definere og eventuelt blinke hvilke trær som kan felles før tiltaket iverksettes.
Dette sammen med skriftlig vedtak legges til grunn for hvordan hogsten kan utføres.
Det skal ved befaringen vurderes om transport av ved utenfra er et bedre alternativ.
Dette vurderes i forhold til verneverdier, avstand og transportmuligheter.
Vedhogst kan ikke foretas i registrerte kjerneområder for biologisk mangfold.
Treslag som kan hogges er bjørk, yngre gran og evt. fremmede treslag. Gamle, grove,
hule, døde eller særegne trær skal spares.
Hogsten skal gjennomføres som plukkhogst, og kantsoner mot vann, bekker, myr, sti
og evt. vei skal opprettholdes.
Trær som står innenfor det som kan defineres som eksisterende setervoll eller
hyttetomt på inntil 3 daa (jfr. § 4 pkt.13 i verneforskriften) skal prioriteres.

Tillatelsen omfatter ikke motorferdsel knyttet til tiltaket. Ved behov for dette må det søkes
separat etter §§ 5 pkt 12c eller 12d i verneforskriften.
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 pkt. 8 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
og gjelder til godkjent forvaltningsplan foreligger.

Sak 06/11

Årsmelding 2010
Fakta
Årsmelding for 2010 legges fram for godkjenning.
Årsmeldingen viser kort hvordan organiseringen av arbeidet med forvaltningen av TrillemarkaRollagsfjell er lagt opp, med oversikt over vesentlige tiltak og aktiviteter som er gjennomført i
2010 samt økonomisk status. Årsrapport fra Statens naturoppsyn og politiet er lagt inn i
årsmeldingen.
Vurderinger
Forslag til årsmeldingen legges fram i møtet.
Vedlegg
Forslag til årsmelding 2010
Behandling

Forvaltningsstyrets vedtak
Forvaltningsstyret vedtar årsmeldingen med de endringer som kom fram i møtet.

