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Protokoll og referatsaker
Søknad om tilbygg til hytte, Kristensen
Søknad om vitenskapelige undersøkelser, Universitetet i Oslo
Søknad om tilretteleggingstiltak, Sigdal og Eggedal JFF
Driftsbudsjett forvaltningsstyret 2015
Tiltaksplan og bestillingsdialog 2015
Turkart 1:50 000 Den Nasjonale Turkartserien (Eventueltsak)

Orienteringer/diverse
Bestillingsmøte med SNO
Årsrapport fra SNO med status og utførte tiltak i 2014 og prioritering av tiltak i bestillingsdialogen for 2015.
Virksomhetsoverdragelse
Informasjon om status og praktiske endringer rundt flytting av arbeidsgiveransvar for forvalterstillingen fra
kommune til fylkesmann.
Stier og skiløyper
Det er igangsatt et arbeid med skilting og merking av eksisterende stier i området mellom Storvatnet, Vindolvatnet
og Skoddøl etter initiativ fra grunneiere og Sigdal og Eggedal JFF gjennom bestillingsdialogen for inneværende
år. Forvaltningsmyndighet og SNO bidrar i dette arbeidet gjennom dekking av faktiske kostnader ved innkjøp av
skilt. Tiltaket er avgrenset til å gjelde eksisterende stier (ikke nye).
Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og bruer er tillatt uten søknad når det utføres i
samsvar med forvaltningsplan (§ 4 punkt 18 i verneforskriften). Det viser seg at enkelte av traseene som er
kartfestet gjennom arbeidet med forvaltningsplanen er registrert feil, og noen traseer er helt eller delvis oversett
og uteglemt. Det pågår derfor nå et arbeid med kvalitetssikring og revidering av kartgrunnlaget som omfatter
eksisterende stier og skiløyper i forvaltningsplanen både med tanke på skilting og merking i terrenget og
utarbeidelse av turkart for området.
Kart med inntegnede stier gjennomgås i møtet.
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Protokoll og referatsaker
R 05/2014

Drift av nasjonalpark- og verneområdestyrer, søknad om midler for 2015, brev
fra Miljødirektoratet 22.10.2014

R 06/2014

Rapport på bruk av tilskudd for 2014, Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat,
brev til Miljødirektoratet 20.11.14.

Protokoll fra møtet 15.09.2014 ble godkjent. Referatsaker tas til etterretning.

Sak 17/14

Søknad om tilbygg til hytte, Kristensen
Fakta
Jens Kristensen søker om tillatelse til å sette opp et mindre tilbygg til eksisterende
hytte ved Geiteskalltjern g/bnr 45/3/1 i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Søknaden
er oversendt fra Rollag kommune i forbindelse med behandling etter plan- og
bygningsloven.
2

Omsøkte tilbygg er på 14,4 m og utgjør ca 38 % av eksisterende bygnings grunnflate.
2
Samlet bygningsareal etter påbygning er beregnet til 52 m .
Søknaden er en oppfølging av tidligere dialog. Søker er kjent med at forvaltningsstyret
har fremmet forslag om forskriftsendring som åpner for at det kan gis dispensasjon for
omsøkte tiltak.
Vurdering
Formålet med fredningen av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 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 imidlertid i § 5 punkt 1 for at
forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til mindre tilbygg til eksisterende
bygninger.
Forvaltningsplanen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
2
30 % av eksisterende bygnings grunnflate, men ikke større enn 15 m
dagens praksis av tilsvarende bestem

tilbygget i forhold til % av eksisterende bygnings grunnflate. Forvaltningsmyndigheten har derfor
fremmet følgende forslag om forskriftsendring slik at utdypingen av mindre tilbygg i planteksten
2
endres: S
20 m , dog ikke
2
60 m
2

14,4 m og 38 % av eksisterende bygnings grunnflate
ligger litt i overkant av hva det kan gis tillatelse til prosentvis slik utdypni
. Forslag om
forskriftsendring ble oversendt Miljødirektoratet i april 2014, og det er ikke mottatt noe
signal om når vi kan forvente en avgjørelse i saken. Miljødirektoratet har tidligere gitt
signal om at de vil foreslå endring av forskriften på dette punktet, og at det er liten
praktisk forskjell på eksisterende formulering i utdypningen i forvaltningsplanen og
forvaltningsstyrets forslag.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet. 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).
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Tiltaket omfatter ikke inngrep utover omsøkte tilbygg, og berører ikke registrerte kjerneområder
eller isolerte artsfunn (artsdatabanken) som tilsier at det foreligger konflikt med verneverdiene (§
9). Dette er tillagt vekt i vurderingen.
Det er registrert i overkant av 190 bygninger i verneområdet. Tillatelse til oppføring av tilbygg vil
derfor kunne medføre presedens og kan derfor ikke vurderes som et isolert tilfelle.
Forvaltningsmyndigheten anser likevel ikke at den samlede belastningen av denne type tiltak vil
påvirke naturverdier og verneformål negativt, forutsatt at aktiviteten avgrenses til det nivå som
er beskrevet i verneforskrift og forvaltningsplan (§ 10). Verneforskriften gir åpning for at det kan
gis tillatelse til oppføring av mindre tilbygg, noe som gir signaler om at denne type tiltak ikke er
vurdert som uforenlig med vernet og verneverdiene på generelt grunnlag. Omsøkte tiltak ligger
2
innenfor grensen på 15 m i tilbyggsstørrelse men noe i overkant når det gjelder prosent i
forhold til eksisterende bygning. Tiltaket er imidlertid godt innenfor de rammene som er foreslått
for mindre tilbygg i forslag om forskriftsendring.
Saksbehandler har vurdert prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12, men har ikke funnet
de relevante i denne saken.
Tiltaket ansees med bakgrunn i overstående vurderinger å være i tråd med det som kan tillates
innenfor gjeldende rammer, men sees også i forhold til formuleringen i foreslått forskriftsendring.
Det legges avgjørende vekt på at tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning på naturverdier og
verneformål.
Forslag til vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Jens Kristensen
2
om tillatelse til oppføring av tilbygg på 14.4 m til eksisterende hytte på g/bnr 45/3/1 slik det er
beskrevet i søknaden.
I vurdering av søknaden er det lagt avgjørende vekt på at tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning
på naturverdier og verneformål, og at tiltaket vil ha verdi for videre bruk av eiendommen. Det er
videre lagt vekt på at tiltaket i areal er innenfor eksisterende definisjon av tillatt tilbyggsstørrelse,
men også innenfor de rammene som er foreslått i forskriftsendringen.
Eventuelle andre nødvendige tillatelser må innhentes separat. Tiltak som er søknadspliktig etter
plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes lovverk for utforming og detaljer.
Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport.
Søknaden er behandlet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat §
5 punkt 1.

Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak.
Vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Jens Kristensen
2
om tillatelse til oppføring av tilbygg på 14.4 m til eksisterende hytte på g/bnr 45/3/1 slik det er
beskrevet i søknaden.
I vurdering av søknaden er det lagt avgjørende vekt på at tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning
på naturverdier og verneformål, og at tiltaket vil ha verdi for videre bruk av eiendommen. Det er
videre lagt vekt på at tiltaket i areal er innenfor eksisterende definisjon av tillatt tilbyggsstørrelse,
men også innenfor de rammene som er foreslått i forskriftsendringen.
Eventuelle andre nødvendige tillatelser må innhentes separat. Tiltak som er søknadspliktig etter
plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes lovverk for utforming og detaljer.
Tillatelsen omfatter ikke motorisert transport.
Søknaden er behandlet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat §
5 punkt 1.
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Søknad om vitenskapelige undersøkelser, Universitetet i Oslo
Fakta
Universitetet i Oslo, Institutt for biovitenskap v/ Håvard Kauserud har i e-post datert 06.10.2014
søkt om tillatelse til å samle inn fruktlegemer av sopp i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat i
2014 og 2015. Omsøkte tiltak er knyttet til et nylig oppstartet forskningsprosjekt (Marie Curie
prosjekt finansiert av EU) og omfatter innsamling av fruktlegemer for studier av
populasjonsbiologien hos et fåtalls arter vedboende sopp.
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat har store og livskraftige bestander av soppartene
rosenkjuke og svartsonekjuke, og dette er to av artene det jobbes med i prosjektet og som det
er vanskelig å samle i mer hogstpåvirket skog. Rosenkjuke danner ett- eller flerårige
fruktlegemer på stokker av gran og ofte forekommer opp mot 20 fruktlegemer på enkelte stokker
i Trillemarka, hovedsakelig i Nåsåseterområdet. Svartsonekjuke danner flerårige fruktlegemer
på gamle nedbrutte stokker av gran og finnes spredt over hele Trillemarka-Rollagsfjell. Det skal
samles inn ett fruktlegeme fra hver stokk og totalt 20 av hver art.
Søker viser til at de allerede har data fra 1998 på disse to artene fra samme område, og at de
med den nye innsamlingen vil vi være i stand til å undersøke hvordan populasjonene utvikler
seg genetisk over tid.
I tillegg til fokus på disse spesifikke artene, vil det være aktuelt å samle inn fruktlegemer fra et
fåtalls vidt utbredte og mer vanlige arter. Poenget i prosjektet er å samle inn flere arter fra
samme sted, slik at genetisk struktur og diversitet kan sammenliknes innen og mellom arter og
innen og mellom populasjoner. Søker viser til at forskning har vist at plukking av fruktlegemer
har liten eller ingen innvirkning på senere fruktifisering hos sopp, og at prosjektet blant annet vil
gi økt kunnskap om soppenes spredningsevne i skoglandskapet.
Kart som viser hovedområdene for innsamling av de spesielle soppartene ved Nåsåseter og
Vesleøytjønn/Langsetre følger søknaden.

Vurdering
Formålet med fredningen av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 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.
Vernebestemmelsene angir i § 3 punkt 1 at vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet
mot all skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler
av disse fra reservatet.
Forskriften har ingen dispensasjonshjemmel som gir åpning for å gi tillatelse til vitenskapelige
undersøkelser, og søknaden må derfor behandles etter den generelle
dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldlovens § 48. Den gir forvaltningsmyndigheten
anledning til å gjøre unntak fra vernevedtaket dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål
og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig.
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.
Forskningsaktiviteter som ikke trenger å være lokalisert til et verneområde bør kanaliseres
utenfor verneområdet. Som regel bør det gis dispensasjon for tiltak som bidrar til å fremme
verneverdier. Slik bruk kan betraktes som et ledd i forvaltningen som utøves for å bevare
verneverdiene.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet. Tiltaket vurderes i det følgende i forhold til disse prinsippene.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Forvaltningsmyndigheten har
god lokal og faglig kunnskap om verneområdet, og dette sammen med tilgjengelig oversikt over
registrerte artsforekomster og kartlagte naturtyper, gjør at vi ikke har funnet det nødvendig å
innhente flere opplysninger. Dette sammen med opplysninger om omfang og prosedyrer for
prøvetaking i søknaden anses som et godt faglig grunnlag for å behandle søknaden.
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§ 9 Føre var prinsippet
Omsøkte tiltak består av skånsom innsamling av et begrenset antall fruktlegemer hos et utvalg
arter. Både rosenkjuke og svartsonekjuke er oppført som NT (nær truet) i Norsk Rødliste 2010,
og siden rødlistede arter er en viktig del av verneformålet i Trillemarka-Rollagsfjell er det viktig
at omsøkte tiltak ikke fører til forringelse av verneverdiene. Søker viser til at det er vitenskapelig
dokumentert at slik innsamling av fruktlegemer har liten eller ingen innvirkning på senere
fruktifisering hos sopp. Tiltaket anses, slik det er beskrevet i søknaden, ikke å påvirke
verneformålet nevneverdig, og dette er tillagt vekt i vurderingen.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Påvirkningen skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli
utsatt for både i form av ferdsel/forstyrrelse og påvirkning av arters utbredelse. Små eller
enkeltstående tiltak vil sjelden ha stor betydning for den samlede belastningen på
naturmangfoldet i et område, men summen av tiltak over tid kan føre til at belastningen blir stor
for enkelte arter eller lokaliteter. Omsøkte tiltak vurderes ut fra beskrivelsen å være innenfor
rammene av det området tåler både i form av ferdsel og begrenset innsamling av fruktlegemer.
Samlet belastning vurderes med bakgrunn i dette ikke å påvirke naturverdier og verneformål
negativt, og prinsippet ansees med dette ivaretatt og tillatt noe vekt.
§ 11 Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Dette prinsippet ansees ikke som relevant i denne saken siden omsøkte aktivitet etter vår
vurdering ikke vil påvirke naturverdiene.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Den mest miljøforsvarlige metoden ville være å legge denne type aktiviteter utenfor
verneområdet dersom andre nærliggende områder egner seg like godt til formålet. Søker har
begrunnet ønsket lokalisering med at tiltaket bygger på data fra tidligere innsamlinger i samme
område, og at innsamlingen derfor vil ha betydning for forståelsen av hvordan populasjonene
utvikler seg over tid. Det synes derfor klart at den omsøkte aktiviteten med hensikt er lagt til
denne delen av naturreservatet for rasjonelt å kunne innlemme relevant kunnskap fra tidligere
undersøkelser, noe som også vil være av betydning for framtidig forvaltning av verneområdet.
Skånsom innsamling og lavt antall prøveuttak er også faktorer som taler for at prinsippet er
ivaretatt. Ut fra beskrivelsen av prosjektet kan en ikke se at det er nødvendig å legge stor vekt
på prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Forvaltningsmyndigheten ønsker med bakgrunn i overstående vurderingene og verneformålets
fokus på vitenskapelig og pedagogisk verdi å gi tillatelse til omsøkte tiltak. I vurderingen av
søknaden er det lagt vekt på at tiltaket ikke vil være til skade for verneverdiene, og at prosjektet
bygger på tidligere innsamlingsdata fra samme område, noe som vil gi økt kunnskap og nytte
også for framtidig forvaltning av verneområdet.

Forslag til vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Universitetet i
Oslo, Institutt for biovitenskap ved Håvard Kauserud om vitenskapelige undersøkelser i
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen omfatter
innsamling av fruktlegemer fra vedboende sopp, og gjelder t.o.m. 31.12.2015.
I vurderingen av søknaden er det lagt vekt på at tiltaket ikke vil være til skade for verneverdiene,
og at prosjektet bygger på tidligere innsamlingsdata fra samme område, noe som vil gi økt
kunnskap og nytte også for framtidig forvaltning av verneområdet.
Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:
1.

Det skal ikke samles inn flere prøver fra vedboende sopp enn det som er nødvendig for å
gjennomføre prosjektet, og en bør så langt som mulig bestrebe seg på å plukke deler av
fruktlegemene framfor å fjerne hele fruktlegemer.

2.

For vedboende sopparter som står oppført i Norsk rødliste for 2010, skal det ikke tas prøver
dersom det kan sette en livskraftig lokal bestand i fare.

3.

Tillatelsen skal medbringes og vises til oppsynet ved eventuell kontroll.

4.

Når resultatet fra undersøkelsene foreligger skal det sendes en kortfattet rapport til
forvaltningsmyndigheten.
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5.

Tillatelsen omfatter ikke noen form for motorisert transport.

Det forutsettes at det er innhentet nødvendige tillatelser fra grunneiere i området.
Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) § 48. Eventuelle andre nødvendige tillatelser må innhentes separat.

Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak
Vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Universitetet i
Oslo, Institutt for biovitenskap ved Håvard Kauserud om vitenskapelige undersøkelser i
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen omfatter
innsamling av fruktlegemer fra vedboende sopp, og gjelder t.o.m. 31.12.2015.
I vurderingen av søknaden er det lagt vekt på at tiltaket ikke vil være til skade for verneverdiene,
og at prosjektet bygger på tidligere innsamlingsdata fra samme område, noe som vil gi økt
kunnskap og nytte også for framtidig forvaltning av verneområdet.
Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:
6.

Det skal ikke samles inn flere prøver fra vedboende sopp enn det som er nødvendig for å
gjennomføre prosjektet, og en bør så langt som mulig bestrebe seg på å plukke deler av
fruktlegemene framfor å fjerne hele fruktlegemer.

7.

For vedboende sopparter som står oppført i Norsk rødliste for 2010, skal det ikke tas prøver
dersom det kan sette en livskraftig lokal bestand i fare.

8.

Tillatelsen skal medbringes og vises til oppsynet ved eventuell kontroll.

9.

Når resultatet fra undersøkelsene foreligger skal det sendes en kortfattet rapport til
forvaltningsmyndigheten.

10. Tillatelsen omfatter ikke noen form for motorisert transport.
Det forutsettes at det er innhentet nødvendige tillatelser fra grunneiere i området.
Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) § 48. Eventuelle andre nødvendige tillatelser må innhentes separat.
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Søknad om tilretteleggingstiltak, Sigdal og Eggedal JFF
Fakta
Sigdal og Eggedal JFF søker om dispensasjon fra verneforskriften for mindre
tilretteleggingstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Tiltaket omfatter riving av
eksisterende gangbru og oppføring av ny bru over bekken fra Åsanlangli , øst for
Skårlangsetra. Bunnstokkene på eksisterende bru knakk sist vinter, og brua må i sin
helhet erstattes.
Brua er planlagt med gangbredde på 85 cm og et spenn på 8 m, med to bunnstokker,
plank og rekkverk på den ene siden.
Vurdering
Formålet med fredningen av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er å ivareta et stort og
sammenhengende naturskogområde med naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i
skog. Vernebestemmelsene angir i § 3 punkt 3 en rekke generelle tiltak som ikke kan
iverksettes – herunder bygging av nye bruer eller klopper, merking av nye stier eller lignende.
Verneforskriften angir under unntaksbestemmelsene i § 4 at vedlikehold av anlegg som var i
bruk på fredningstidspunktet samt merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier er tillatt
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uten søknad når dette skjer i samsvar med forvaltningsplan. Videre åpner § 5 punkt 3 for at
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til merking og rydding av nye stier og bygging av nye
bruer og klopper etter søknad.
Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat presiserer at det ved bygging av bruer
og klopper skal benyttes naturlige materialer eller materialer med naturlig impregnering.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøving av
offentlig myndighet. Forvaltningsmyndigheten har god lokal og faglig kunnskap om
verneområdet, og dette sammen med tilgjengelig oversikt over registrerte artsforekomster og
kartlagte naturtyper, gjør at vi ikke har funnet det nødvendig å innhente flere opplysninger (§ 8).
Omsøkte tiltak er knyttet til eksisterende sti og berører ikke registrerte kjerneområder eller
isolerte artsfunn (artsdatabanken) som tilsier at det foreligger konflikt med verneverdiene (§ 9),
og ansees som et viktig ledd i det igangsatte arbeidet med merking og tilrettelegging av stier i
verneområdet. Søknader om tilrettelegging vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og
forvaltningsmyndigheten anser derfor ikke at den samlede belastningen av denne type tiltak vil
påvirke naturverdier og verneformål negativt (§ 10).
Prinsippene i § 11 (Kostnadene av miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og 12
(Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er vurdert, men ikke funnet relevante i denne
sammenhengen.
Omsøkte tiltak ansees å være i tråd med de retningslinjer som er gitt i forvaltningsplan for
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. I vurderingen av søknaden er det vekt på at tiltaket
utføres som en del av prioriterte tilretteleggingstiltak gjennom bestillingsdialogen mellom
forvaltningsmyndigheten og statens naturoppsyn (SNO).

Forslag til vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Sigdal og
Eggedal JFF om tilretteleggingstiltak slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen omfatter riving
av eksisterende gangbru og bygging av ny bru over bekken fra Åsanlangli, øst for
Skårlangsetra. Arbeidet inngår i prioriterte tilretteleggingstiltak som er en del av
bestillingsdialogen mellom forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn (SNO).
Det forutsettes at det er innhentet tillatelse fra grunneier.
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 3 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat.

Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak

Vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innvilger søknad fra Sigdal og
Eggedal JFF om tilretteleggingstiltak slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen omfatter riving
av eksisterende gangbru og bygging av ny bru over bekken fra Åsanlangli, øst for
Skårlangsetra. Arbeidet inngår i prioriterte tilretteleggingstiltak som er en del av
bestillingsdialogen mellom forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn (SNO).
Det forutsettes at det er innhentet tillatelse fra grunneier.
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 3 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat.
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Driftsbudsjett forvaltningsstyret 2015
Fakta
Miljødirektoratet informerte i brev datert 22.10.2014 om at frist for søknad om midler til drift av
nasjonalpark- og verneområdestyrer for 2015 er 15.12.2014. Det forutsettes at nasjonalpark/verneområdestyrene og fylkesmennene setter opp forslag til budsjett i fellesskap, og at
fylkesmannen sender samlet budsjettforslag på vegne av styrene i eget fylke. Midler til drift av
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Forvaltningsstyret
sekretariatene blir med bakgrunn i innsendt budsjettforslag tildelt fylkesmannen gjennom
fellespott fra Kommunal- og regionaldepartementet, og det må derfor settes opp et budsjett for
forvaltningsstyret som viser forventet ressursbruk for 2015.
Med bakgrunn i at finansieringsmodellen for Trillemarka-Rollagsfjell fra nyttår av legges under
Fylkesmannen i Buskerud, går vi ut fra at midler til drift av forvaltningsstyret og arbeid med
forvaltnings- og skjøtselsplaner f.o.m. 2015 tildeles fra Miljødirektoratet på lik linje med andre
større verneområder. Tidligere år har drift av sekretariatet vært dekket gjennom det årlige
driftstilskuddet som har vært tildelt forvaltningsmyndigheten via Miljødirektoratet og som har
dekket lønn til forvalter, kontorutgifter og drift av forvaltningsstyret.

Vurderinger
Forslag til budsjett er basert på regnskapet fra foregående år og vurdert ut fra det nivået som er
realistisk sett i forhold til de erfaringene vi har med saksmengde og møteaktivitet.
Forvaltningsstyrets møteaktivitet ligger på 5-6 møter pr. år i tillegg til nasjonal eller regional
konferanse der styrene er invitert. Eventuelle utgifter knyttet til avsluttende arbeid med
forvaltningsplanen (opptrykk og møter), samt behov knyttet til tiltaksplan og initiativ som inngår i
samarbeidet med SNO gjennom bestillingsdialogen, vurderes separat i forhold til tidligere
avsatte midler.

Forslag til vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat vedtar følgende forslag til budsjett
for 2015:
Godtgjøring til styret
Skyss/kost/diverse
Forvaltnings- / skjøtselsplaner

60 000,40 000,0,-

Driftsbudsjettet legger opp til et aktivitetsnivå for styret som for 2014.

Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak

Vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat vedtar følgende forslag til budsjett
for 2015:
Godtgjøring til styret
Skyss/kost/diverse
Forvaltnings- / skjøtselsplaner

60 000,40 000,0,-

Driftsbudsjettet legger opp til et aktivitetsnivå for styret som for 2014.
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Tiltaksplan og bestillingsdialog 2015
Fakta
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat har mottatt driftsmidler over statsbudsjettet til
skjøtselstiltak over en periode på 5 år (2008-2012). Midlene har vært utbetalt forskuddsvis, og
ubrukte midler er avsatt på fond for senere bruk. Rammene for bruk av skjøtselsmidlene var
etter forvaltningsmyndighetens vurdering snevre og knyttet til skjøtsel og bruk av gamle
ferdselsveier. Rammene ble etter anmodning fra forvaltningsstyret utvidet til også å omfatte
friluftslivstiltak, og endringen har gjort det mer mulig å iverksette tiltak i forhold til tilrettelegging
og bruk.
For å få en oversikt over behovet for tiltak utarbeider forvaltningsstyret en tiltaksplan som vil gi
grunnlaget for en forutsigbar forvaltning av tiltaksmidlene. Tiltaksplanen bygger på innspill fra
privatpersoner, SNO og forvaltningen, samt tiltak hentet fra Forvaltningsplan for TrillemarkaRollagsfjell naturreservat.
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Tiltaksplanen vil være grunnlag for konkrete tiltak som utføres i samarbeid mellom
forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn gjennom bestillingsdialogen eller ved bruk av
fondsmidler som er øremerket tiltak som skjøtsel og/eller tilrettelegging. Tiltak hvor grunneiere,
organisasjoner eller andre bistår ved gjennomføringen vil bli prioritert.
Tiltakene i tiltaksplanen vil først bli forsøk finansiert gjennom bestillingsdialogen. Tiltak vi ikke
får midler til gjennom bestillingsdialogen vil bli vurdert gjennomført ved hjelp av fondsmidlene.
Tiltakene i oversikten er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.
Tiltaksplan 2015
Nr
1

Tiltak
Gangbru

Ansvar/kontakt
SNO/ Sigdal og
Eggedal JFF

2

Sittegruppe
Maribråtan

SNO

3

Infotavle Skoddøl

SNO

4

Sittegruppe
Skoddøl

SNO

5
6

Skjøtsel Svartetjønn
Turkart 1:50 000

SNO
Forvaltning/SNO

7

Klopp/bru Bufjell

SNO

8

Tiltak fremmede
arter
Justering/retting av
kart stier/skiløyper
etter innspill

SNO

9

Forvaltning/SNO

10

Evt. ferdigstilling
skilt/merking av
stier i nordområdet

Sigdal og
Eggedal JFF/
Aasand/ SNO

11

Kultursti
Vinnordvatnet

Sigdal og
Eggedal JFF/
SNO/
Forvaltning

Beskrivelse
Tilrettelegging,
gangbru over bekk
øst for
Skårslangseter,
initiativ fra Sigdal og
Eggedal JFF
Sittegruppe
(bord/benker i
skifer) ved infopunkt
ved Maribråtan
Infotavle (bauta i
skifer) ved Skoddøl
Sittegruppe
(bord/benker i
skifer) ved infopunkt
ved Skoddøl
Turkart, Den
nasjonale
turkartserien 1:50
000, som dekker
hele verneområdet
med adkomstveier.
Ny bru over bekken
ved Bufjell langs
eksisterende og
merket sti
Avvirke bestand
med contortafuru
Revidering av kart
som viser
eksisterende stier
og skiløyper. Behov
riktig med tanke på
produksjon av
turkart og merking i
terrenget 2015.
Igangsatt arbeid
med skilting og
merking av stier i
området ved
Storvatnet, Vindol
og Skoddøl.
Oppfølging av
innstpill om ønsket
kultursti rundt
Vinnordvatnet

Kostnad
15 000,-

År
2015

30 000,-

2015

15 000,-

2015

30 000,-

2015

10 000,150 000,-

2015
2015

15 000

2015

2015
Løpende drift

2015

Løpende drift

2015

Løpende drift,
best.dialog
2016

2016
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Bestillingsdialogen 2015
Forslag til tiltak i bestillingsdialogen for 2015 er basert på innspill fra brukerinteresser/grunneiere
samt tiltak som SNO og forvaltning i samråd vurderer som aktuelle ut fra erfaringer i området.
Styret vurderer og prioriterer tiltakene i møtet.
A-skjema (SNO kjerneoppgaver)
Videreføres som tidligere år med fokus på verneverdier, motorferdsel, forsøpling og
rovfugllokaliteter og spillplasser.
B-skjema (bestilling av personellressurser fra SNO) Anslått tidsbruk i ukesverk i parentes.
1 Registrere og kartfeste rovfugllokaliteter, hekkeplasser for sårbare fugler og
spillplasser (0,5)
2 Følge opp fiskeørnlokaliteter (0,5)
3 Skjøtsel av setervoll (slått) kvitkurlelokalitet Svarttjønnsetra (0,5)
4 Kulturminner/kulturobjekt, registrering under annet oppdrag i felt (0,5)
5 Registrere forekomst av contortafuru, evt. avvirkning (1)
6 Registrere forekomst av andre fremmede arter (kjempebjørnekjeks) (1)
C-skjema (tiltak via SNO med behov for midler). Tiltakene er hentet fra tiltaksplan for 2015.
1 Gangbru (15 000,-)
2 Sittegruppe Maribråtan (30 000,-)
3 Sittegruppe Skoddøl (30 000,-)
4 Infotavle/bauta Skoddøl (15 000,-)
5 Skjøtsel Svarttjønnsetra (10 000,-)
6 Turkart 1:50 000, Den nasjonale turkartserien (150 000,-)

Forslag til vedtak
Tiltaksplan og forslag til tiltak gjennom bestillingsdialogen legges fram for drøfting i møtet.
Behandling
Forvaltningsstyret prioriterte tiltak og innspill til bestillingsdialogen i møtet.
Vedtak
Forvaltningsstyret vedtar følgende tiltaksplan og bestillingsdialog for 2015 i tråd med
prioriteringene i møtet.
Nr
1

Tiltak
Gangbru

Ansvar/kontakt
SNO/ Sigdal og
Eggedal JFF

2

Sittegruppe
Maribråtan

SNO

3

Infotavle Skoddøl

SNO

4

Sittegruppe
Skoddøl

SNO

5
6

Skjøtsel Svartetjønn
Turkart 1:50 000

SNO
Forvaltning/SNO

7

Klopp/bru Bufjell

SNO

Beskrivelse
Tilrettelegging,
gangbru over bekk
øst for
Skårslangseter,
initiativ fra Sigdal og
Eggedal JFF
Sittegruppe
(bord/benker i
skifer) ved infopunkt
ved Maribråtan
Infotavle (bauta i
skifer) ved Skoddøl
Sittegruppe
(bord/benker i
skifer) ved infopunkt
ved Skoddøl
Turkart, Den
nasjonale
turkartserien 1:50
000, som dekker
hele verneområdet
med adkomstveier.
Ny bru over bekken
ved Bufjell langs
eksisterende og

Kostnad
15 000,-

År
2015

30 000,-

2015

15 000,-

2015

30 000,-

2015

10 000,150 000,-

2015
2015

15 000

2015
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8
9

10

Tiltak fremmede
arter
Justering/retting av
kart stier/skiløyper
etter innspill

Evt. ferdigstilling
skilt/merking av
stier i nordområdet

SNO
Forvaltning/SNO

Sigdal og
Eggedal JFF/
Aasand/ SNO

merket sti
Avvirke bestand
med contortafuru
Revidering av kart
som viser
eksisterende stier
og skiløyper. Behov
riktig med tanke på
produksjon av
turkart og merking i
terrenget 2015.
Igangsatt arbeid
med skilting og
merking av stier i
området ved
Storvatnet, Vindol
og Skoddøl.

2015
Løpende drift

2015

Løpende drift

2015

Bestillingsdialogen 2015
Årsrapport fra SNO med status og utførte tiltak i 2014 ble gjennomgått. Forslag til tiltak i
bestillingsdialogen for 2015 er basert på innspill fra brukerinteresser/grunneiere samt tiltak som
SNO og forvaltning i samråd vurderer som aktuelle ut fra erfaringer i området. prioritering av
tiltak i bestillingsdialogen for 2015. Styret prioriterte tiltakene i møtet.
A-skjema (SNO kjerneoppgaver)
Videreføres som tidligere år med fokus på verneverdier, motorferdsel, forsøpling og
rovfugllokaliteter og spillplasser.
B-skjema (bestilling av personellressurser fra SNO) Anslått tidsbruk i ukesverk i parentes.
1. Registrere og kartfeste rovfugllokaliteter, hekkeplasser for sårbare fugler og spillplasser
(0,5)
2. Følge opp fiskeørnlokaliteter (0,5)
3. Skjøtsel av setervoll (slått) kvitkurlelokalitet Svarttjønnsetra (0,5)
4. Kulturminner/kulturobjekt, registrering under annet oppdrag i felt (0,5)
5. Registrere forekomst av contortafuru, evt. avvirkning (1)
6. Registrere forekomst av andre fremmede arter (1)
C-skjema (tiltak via SNO med behov for midler). Tiltakene er hentet fra tiltaksplan for 2015.
1. Gangbru (15 000,-)
2. Sittegruppe Maribråtan (30 000,-)
3. Infotavle/bauta Skoddøl (15 000,-)
4. Sittegruppe Skoddøl (30 000,-)
5. Skjøtsel Svarttjønnsetra (10 000,-)
6. Turkart 1:50 000, Den nasjonale turkartserien (150 000,-)
7. Klopp/bru Bufjell (15 000,-)
8. Tiltak fremmede arter, avvirkning contortafuru (kostnad vurderes i samarbeid med SNO før
bestillingen legges inn)
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Turkart 1:50 000 Den Nasjonale Turkartserien (Eventueltsak)
Fakta
Forvaltningsstyret ønsker å få laget et godt turkart for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.
Tiltaket har vært på planleggingsstadiet i lengre tid, og ønsket er et kart i målestokk 1:50 000 i
Den Nasjonale Turkartserien som dekker hele verneområdet med tilgrensende områder og
aktuelle adkomstveier.
Det er mottatt et tilbud fra Nordeca AS som har rettighetene til Den Nasjonale Turkartserien på
henholdsvis 1500 eksemplarer til en kostnad av kr. 150 000,- ekskl. mva og 1000 eksemplarer
til en kostnad av kr. 118 000,- ekskl. mva. Kartet er basert på kartgrunnlagene til Statens
Kartverk og lages i målestokk 1:50 000.
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Saken fremmes som eventueltsak etter at styret har fått informasjon om mulig kartproduksjon i
møtet.

Vurdering
Verneområdet er i dag dekket av
S
R
N
j -Egge
Den
Nasjonale Turkartserien. Det har lenge vært et ønske å kunne fremskaffe et godt turkart som
dekker hele Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, spesielt med tanke på et oppdatert kart som
viser stier og skiløyper både i og utenfor verneområdet og hvordan de er tilgjengelig fra aktuelle
adkomstveier.
Aktuelle stier og skiløyper er godt registrert og kartfestet gjennom arbeidet med
forvaltningsplanen, men det er behov for et godt samarbeid med berørte kommuner og personer
som er lokalkjente også i områdene utenfor vernegrensen for å få detaljene i kartet så riktig som
mulig. En ser derfor for seg behov for en arbeidsgruppe som jobber seg systematisk gjennom
detaljer for hele området, både i verneområdet og utenfor.

Vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat inngår avtale med Nordeca AS om
produksjon av turkart i Den Nasjonale Turkartserien i målestokk 1:50 000.
Avtalen omfatter kjøp av et opplag på 1500 kart til en fast pris på kr. 150 000,- ekskl. mva.
Ønsket leveringstidspunkt for kartene er høsten 2015, og arbeidet legges opp i forhold til dette.
Produksjonsplanen som inngår i avtalen viser i detalj hva som skal leveres, når ulike deler av
arbeidet skal være gjennomført samt tidspunkt for korrektur, tykk og levering.
Det etableres en arbeidsgruppe med følgende representasjon: Forvalter, SNO, 2 representanter
fra forvaltningsstyret og 1 representant fra hver av de berørte kommunene. Forvalter tar initiativ
til etablering av arbeidsgruppe og oppfølging av arbeidet i forhold til produksjonsplanen.
Tiltaket spilles inn i bestillingsdialogen med SNO for 2015.

