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Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
Til stede:

PROGRAM
09.00-10.30
10.30-11.00
11.00-15.00

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat
Veggli Vertshus
Tirsdag 20. august 2019
Kl. 09.00-15.00
Dag Lislien, Anne Kristine Norman, Kjell Tore Finnerud, Frøydis H. Aasen, Tore Kravik

Møte om Trillemarkasenteret
Styremøte
Befaring tilretteleggingstiltak/steinsetting langs stien Buvatnet-Storvatnet
Befaring tiltak ved Storvatn (oppfølging av SNO-rapport).

Rollag, 21.08.2019

Hege Jaren
Sekretær

STYREMØTE
Saker:
Sak 8/2019
Sak 9/2019

Orienteringer og diverse

Referatsaker og delegerte saker
Søknad om landingstillatelse for helikopter i forbindelse med vannprøvetaking - NIVA

Sak 8/2019

Referatsaker og delegerte saker

Referatsaker (R)
R 1/2019
Rapport fra SNO om gravearbeider ved Storvatn,
oppfølging og redegjørelse/søknad fra hytteeier

Delegerte saker (D)
D 4/2019
Retaksering av biologisk mangfold i Heimseteråsen, NIBIO, 2019/31451
Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no

Sak 9/2019

Søknad om landingstillatelse for helikopter i forbindelse med vannprøvetaking - NIVA

Bakgrunn
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ved Atle Hindar søker i brev datert 12.06.2019, om dispensasjon til å
lande med helikopter for å ta vannprøve fra Flåvatna på grensa mellom Sigdal og Nore og Uvdal kommune
innenfor Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.
Bakgrunnen for søknaden er at NIVA har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å undersøke ca. 1000 innsjøer i Norge
for effekter av uren luft og nedbør på vannressurser. Data fra undersøkelsen skal sammenlignes med tidligere
undersøkelser fra de samme lokalitetene. Bakgrunnen er at det har skjedd store endringer i viktige miljøfaktorer
de siste 23 årene, og det er ønske om å undersøke vannkvaliteten på nasjonal skala.
Vannprøvetakingen skjer med helikopter og det skal tas en prøve fra hver innsjø. Prøven blir tatt med vannhenter
over et sentralt område i innsjøen og vil ta ca. 2-3 minutter. For å sikre godt flygevær og effektiv logistikk søkes
det en dispensasjon som gjelder for tidsrommet fra 15. september 2019 og fram til 1. desember 2019.
Søknaden gjelder følgende innsjø innenfor Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat:

Vurdering
Søknaden er vurdert etter verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat og naturmangfoldloven.
Formålet med fredningen av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er å ivareta et stort sammenhengende
naturskogområde med naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i skog. Det er videre fokus på rødlistede
arter og at området har vitenskapelig/pedagogisk verdi.

Det er generelt forbud mot motorferdsel i verneområdet jfr. § 3 punkt 4 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat. Det omsøkte tiltaket omfattes ikke av de spesifiserte dispensasjonsbestemmelsene i
verneforskriften, og søknaden må derfor vurderes etter den generelle dispensasjonshjemmelen i
naturmangfoldloven (nml) § 48. Denne hjemmelen skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses
eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Bestemmelsen åpner for at det kan gis
dispensasjon dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig,
eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.
Søknaden må i tillegg vurderes etter de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven som skal ligge til
grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet.
Flåvatna ligger på grensa mellom Sigdal og Nore og Uvdal kommune i nordre del av Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat. Forvaltningsmyndigheten har god lokal og faglig kunnskap om verneområdet, og dette sammen
med tilgjengelig oversikt over registrerte naturverdier gjør at vi ikke har funnet det nødvendig å innhente flere
opplysninger. Tiltaket er planlagt utenfor hekke- og yngletiden for fugl og vilt, og kunnskapsgrunnlaget vurderes
som oppfylt (nml. § 8)
Vannprøvetakingen tas med helikopter uten fysisk landing på vannet. Med 2-3 minutters varighet for en prøve blir
forstyrrelsen i området svært kortvarig. Forvaltningsmyndigheten kan ikke se at tiltaket vil få nevneverdige
konsekvenser for verneverdiene i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, og tiltaket ansees ikke å være i strid med
verneformålet. Det omsøkte tiltaket medfører en såpass begrenset motorisert forstyrrelse at det vurderes til å ikke
øke den samlede belastningen (nml. § 10). Områdets vitenskapelige og pedagogiske verdi er beskrevet i
verneformålet, og forvaltningsmyndigheten legger vekt på at det dreier seg om en viktig landsomfattende
undersøkelse av vannkvalitet.
Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (nml. § 12) ansees ivaretatt ved at transporten utføres
med helikopter i et begrenset tidsrom (en dag) utenfor normal hekkesesong og yngleperiode, og dette er sett i
sammenheng med at transporten berører en svært liten del av verneområdet. Saksbehandler har vurdert
prinsippene jfr. Naturmangfoldloven §§ 9 og 11 men ikke funnet de relevante i denne saken.
Omsøkte tiltak ansees med bakgrunn i overstående vurderinger å være i tråd med det som kan tillates innenfor
gjeldende regelverk. Tiltaket vurderes ikke å ha varig negativ innvirkning på verneformål og verneverdier.
Forvaltningsmyndigheten legger i sin vurdering vekt på at det dreier seg om en kortvarig forstyrrelse utenfor
normal hekke- og ynglesesong, og at tiltaket inngår i en viktig landsomfattende undersøkelse av vannkvalitet.
Vedlegg
Søknad om landingstillatelse for helikopter i forbindelse med vannprøvetaking – NIVA
Forslag til vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat gir Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ved Atle
Hindar landingstillatelse for helikopter i forbindelse med vannprøvetaking i Flåvatna slik det er beskrevet i
søknaden.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
• Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig
og ta hensyn til naturverdier, dyre- og fugleliv.
• Denne tillatelsen skal medbringes i felt og kunne
forevises oppsyn og politi.
• Tillatelsen gjelder en flyging i tidsrommet fra
15. september til 1. desember 2019.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Det forutsettes at det innhentes nødvendige tillatelser
etter annet lovverk før tiltaket iverksettes.

Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak
Vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat gir Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ved Atle
Hindar landingstillatelse for helikopter i forbindelse med vannprøvetaking i Flåvatna slik det er beskrevet i
søknaden.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

• Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig
og ta hensyn til naturverdier, dyre- og fugleliv.

• Denne tillatelsen skal medbringes i felt og kunne
forevises oppsyn og politi.

• Tillatelsen gjelder en flyging i tidsrommet fra
15. september til 1. desember 2019.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Det forutsettes at det innhentes nødvendige tillatelser
etter annet lovverk før tiltaket iverksettes.

