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Sak 01/2015

Delegerte saker (D)
Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn
på www.miljovedtak.no
2014/354
2014/457
2014/479
2014/512
2014/649
2014/677
2014/690
2014/712
2014/717
2014/735

Motorferdsel hytter, dispensasjon - Glenn-Andre S. Messel
Motorferdsel hytte, dispensasjon - Lise Grønhovd
Motorferdsel hytte, dispensasjon - Ole Green
Motorferdsel seter, dispensasjon - Kjell Arne Grønhovd
Motorferdsel seter, dispensasjon - Håkon S. Hoffart
Motorferdsel seter, dispensasjon - Nerid Kongsjorden
Motorferdsel seter, dispensasjon - Jorunn Wickholm
Motorferdsel hytte og seter, dispensasjon delvis innvilget - Asbjørn Teksle
Motorferdsel hytte, dispensasjon - Ragna og Per Tveiten
Motorferdsel seter, dispensasjon - Gerd og Åsmund Pålerud

2015/116
2015/117
2015/118
2015/284
2015/563
2015/619
2015/104

Motorferdsel seter, dispensasjon - Magne Aarvelta
Motorferdsel seter, kalk, viltstell, dispensasjon - Odd Rugland
Motorferdsel tilrettelegging, dispensasjon - Sigdal og Eggedal JFF
Motorferdsel seter, dispensasjon - Edvin Evensen
Motorferdsel hytte, dispensasjon - Ole Arne Breivik
Motorferdsel hytter og setre, dispensasjon - Erland Frøvoll
Motorferdsel seter, dispensasjon - Reidar Ørsland

Ingen merknader. Delegerte saker tas til etterretning.

Sak 02/2015

Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2014
Fakta
Årsmelding for 2014 legges fram for godkjenning.
Årsmeldingen viser kort hvordan organiseringen og forvaltningen av Trillemarka-Rollagsfjell er
lagt opp, med oversikt over tiltak og aktiviteter som er gjennomført i 2014 samt økonomisk
status.

Vurdering
Forslag til årsmelding vurderes i møtet.

Vedlegg

Forslag til årsmelding 2015
Behandling
Forslag om mindre endringer knyttet til kap. 2.3 og vedlegg 1.

Vedtak
Forvaltningsstyret vedtar årsmelding for 2014 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 03/2015

Søknad om bygging av utedo, hytte Rollagstjønn Gnr 44 Bnr 26, I. Ytrehus
Fakta
Ingunn Ytrehus søker om tillatelse til å sette opp utedo ved eksisterende husvære gnr
44 bnr 26 i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Opprinnelig utedo eksisterer ikke
lenger, og det er behov for å sette opp ny.
2

Omsøkte tiltak er en tradisjonell, enkel utedo på i underkant av 2 m , og søknaden
viser til skisse og kart med planlagt plassering i terrenget.
Det søkes samtidig om tillatelse til transport av nødvendige materialer til gjennomføring
av tiltaket med inntil 5 turer i løpet av mars/april 2015. Det vil bli inngått avtale om
transport med en av de som har tillatelse til å kjøre skiløyper i området. Transporten
følger eksisterende løypetrase langs ubrøyta bilveg med avstikker via Rollagstjønn til
hytta.

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. Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat angir at definisjonen på
2
mindre tilbygg også omfatter frittstående utedo. Omsøkte tiltak er en enkel utedo på under 2 m
grunnflate.
Nødvendig transport av materialer og utstyr behandles etter § 5 punkt 12 d i verneforskriften.
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).
Søknaden omfatter i tillegg til oppføring av tilbygg/utedo nødvendig transport av materialer og
utstyr.
Tiltaket berører ikke registrerte kjerneområder eller isolerte artsfunn (artsdatabanken) som gjør
at det foreligger konflikt med verneverdiene (§ 9). Det er ikke sommerveg fram til hytta, og bruk
av snøscooter ansees derfor som den mest skånsomme måten å frakte nødvendige materialer
og utstyr på.
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 (§ 10).
Verneforskriften gir åpning for at det kan gis tillatelse til oppføring av mindre tilbygg til
eksisterende bebyggelse, noe som gir signaler om at denne type tiltak ikke er vurdert som
uforenlig med vernet og verneverdiene på generelt grunnlag. Utedo vurderes etter hjemmelen
for tilbygg.
Saksbehandler har vurdert prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12, men har ikke funnet
de relevante i denne saken.
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 lagt vekt på at det ikke
er sommervei fram, at nødvendig transport utføres på snødekt mark og at tiltaket vil ha verdi for
videre bruk og vedlikehold av husværet.

Forslag til vedtak
2
Ingunn Ytrehus gis tillatelse til oppføring av utedo på 2 m i tilknytning til hytte på eiendommen
gnr 44 bnr 26 slik det er beskrevet i søknaden. I vurdering av søknaden er det lagt vekt på at
tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning på naturverdier og verneformål, og at tiltaket vil ha verdi for
videre bruk av eiendommen.
Tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes
lovverk for utforming og detaljer.
Det gis tillatelse til transport av materialer for gjennomføring av tiltaket med inntil 5 turer i løpet
av mars/april 2015 slik det er skissert i søknaden.
Søknaden er behandlet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat §
5 punkt 1 og § 5 punkt 12d.

Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak.

Vedtak
2
Ingunn Ytrehus gis tillatelse til oppføring av utedo på 2 m i tilknytning til hytte på eiendommen
gnr 44 bnr 26 slik det er beskrevet i søknaden. I vurdering av søknaden er det lagt vekt på at
tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning på naturverdier og verneformål, og at tiltaket vil ha verdi for
videre bruk av eiendommen.
Tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven henvises til den respektive kommunes
lovverk for utforming og detaljer.
Det gis tillatelse til transport av materialer for gjennomføring av tiltaket med inntil 5 turer i løpet
av mars/april 2015 slik det er skissert i søknaden.
Søknaden er behandlet med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat §
5 punkt 1 og § 5 punkt 12d.

Sak 04/2015

Tilretteleggingstiltak ved Storvatnet, G. Aasand
Fakta
Gunbjørn Aasand har tatt initiativ til tilrettelegging av stier i området ved Storvatnet, og søker
om dispensasjon fra verneforskriften for skilting og merking av eksisterende stier i TrillemarkaRollagsfjell naturreservat. Stiene er avmerket på kart som følger søknaden.
Følgende stier ønskes skiltet og merket. Bokstaver i parentes viser til punkter i vedlagte kart.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Buvatnet S (Q) – Sølandsseter (N) – Barlindos (M) – Tverrgardskollen
Barlindos (M) – Langlitjenn (L)
Frøvollseter (F) – Delestjenn/Seterdalen (I) – Skålaseter (K) – Flåvatna
Frøvollseter (F) – Løkemyr (J) – Vestmannskar (H) – Kroktjennåsen (utsikt) –
Delestjenn/Seterdalen (I)
Løkemyr (J) – Trillemarkasteinen (G)
Vestmannskar (H) – Langlitjennåsen (utsikt)
Skilt fra Storvassetra (O) og Granlitjenn (P) til hyttefelt

Det bemerkes videre at det ikke er samsvar mellom løypetraseen som er registrert i
forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat og Sigdal kommunes sti- og løypeplan.
Det anmodes om at registrert løypetrase på forvaltningsplankartet flyttes fra vann til land på
odden i Storvatnet slik at den stemmer overens med traseen som er inntegnet i Sigdal
kommunes sti- og løypeplan.

Vedlegg
Kart over planlagt tilrettelegging av stier og omlegging/oppretting av trase for skiløype

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 åpner i § 5 punkt 3 for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til merking og
rydding av nye stier etter søknad. Forvaltningsplanen utdyper i sine retningslinjer at merking og
skilting skal skje etter en enhetlig standard fastsatt av forvaltningsmyndigheten. Omsøkte tiltak
inngår i samarbeid om tilretteleggingstiltak mellom forvaltningsmyndighet, SNO og lokale
initiativtakere i nordre del av verneområdet gjennom bestillingsdialogen, og som ble igangsatt i
2014.
Med unntak av stien mellom Sølandsseter og Barlindos er alle de omsøkte stiene som ligger
innenfor vernegrensen registrert som eksisterende i kartene som følger forvaltningsplan for
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Denne stien er befart og godkjent som eksisterende, og
vil bli kartfestet ved revisjon av kartgrunnlagene. Omsøkte stinett henger naturlig sammen med
stier, parkering og adkomst utenfor verneområdet. Forvaltningsmyndighet og SNO ser det som
naturlig å vurdere dette under ett, og at reelle utgifter ved innkjøp av skilt dekkes av
forvaltningsmyndighet og/eller SNO så lenge stinettet har naturlig tilgrensning og sammenheng
med merkede stier i verneområdet.
Søker/initiativtaker har hatt jevnlig dialog med forvaltningsmyndighet og SNO. Opprinnelig plan
var å tilrettelegge rundløyper langs eksisterende og nye eller ikke kartfestede stier rundt
Buvatnet og Storvatnet. Av hensyn til fiskeørnlokalitet er det ikke lagt opp til rundløype rundt
Buvatnet i denne søknaden. All tilrettelegging forutsetter grunneiers samtykke. Tilrettelagt runde
med merking og/eller henvisningsskilt som oppfordrer til ferdsel rundt Storvatnet er ikke tatt inn i
denne søknaden fordi grunneiere på Numedalssiden har gitt skriftlig tilbakemelding om at de
ikke ønsker at det blir ryddet eller merket sti eller skiltet på eller til steder på Nore og Uvdal sin
side av kommunegrensen. Dette fordi de ikke ønsker at ferdselen blir kanalisert inn på deres
eiendommer. Begge disse hensynene er gjennomarbeidet og etterkommet før søknaden blir
lagt fram for behandling.
Unntaksbestemmelsene i verneforskriften angir i § 4 punkt 5 at vernebestemmelsene ikke er til
hinder for oppkjøring av skiløyper som er kartfestet i forvaltningsplanen. Utgangspunktet for
kartfesting av skiløyper har vært at de traseene som ble kjørt på vernetidspunktet fortsatt skulle
kunne opprettholdes. Når det nå viser seg at det ikke er samsvar mellom det som er registrert i
forvaltningsplankartet og det som var innarbeidet praksis på vernetidspunktet er det naturlig å ta
dette opp til ny vurdering.
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 stier som er registrert gjennom arbeidet med
forvaltningsplan for verneområdet og antas ikke å være av en slik karakter at det påvirker
kjerneområder eller isolerte artsfunn (artsdatabanken) på en slik måte at det foreligger konflikt
med verneverdiene (§ 9). Skiløypetraseen som gjennom forvaltningsplanprosess og
høringsrunder er kartfestet som eksisterende på Storvatnet ved Barlindos er ikke samsvar med
Sigdal kommunes sti og løypeplan og grunneiers oppfatning av hva som har vært flerårig
praksis. En omlegging av løypetraseen innebærer at den legges på land over en strekning på
300-400 m utover odden i Storvatnet slik den er inntegnet i kommunens sti- og løypeplan, og
ansees ikke som konfliktfylt i forhold til verneformål eller konkrete verneverdier.
De omsøkte tiltakene 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.
De omsøkte tiltakene ansees å være i tråd med verneforskriften og de retningslinjer som er gitt i
forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. I vurderingen av søknaden er det lagt

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 Gunbjørn
Aasand om tilretteleggingstiltak i form av skilting og merking av stier og omlegging av skiløype
slik det er beskrevet i søknad med kartvedlegg. Tillatelsen omfatter også fysiske tiltak i form av
rydding av omsøkte traseer og eventuell klopplegging når dette utføres i tråd med retningslinjer
gitt i Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.
Tillatelsen forutsetter at det er innhentet tillatelse fra berørte grunneiere, og omfatter skilting og
merking av stier etter standard fastsatt av forvaltningsmyndigheten og i samarbeid med Statens
naturoppsyn (SNO). Tillatelsen omfatter ikke skilting på eller til områder utenfor kartfestede
traseer for tilrettelegging, eller på en slik måte at det kan føre til øket ferdsel på eiendommer der
grunneier ikke har gitt samtykke.
Arbeidet inngår i prioriterte tilretteleggingstiltak som er en del av bestillingsdialogen mellom
forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn (SNO). Dette innebærer at tiltakene skal skje i
tett samarbeid med SNO. Initiativtaker/søker er ansvarlig for utarbeidelse av skiltplan, samt det
praktiske arbeidet med oppsetting av skilt, rydding og merking av stier.
Forvaltningsmyndighet/SNO dekker faktiske utgifter gjennom bestillingsdialogen og/eller
tiltaksmidler.
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 Gunbjørn
Aasand om tilretteleggingstiltak i form av skilting og merking av stier og omlegging av skiløype
slik det er beskrevet i søknad med kartvedlegg. Tillatelsen omfatter også fysiske tiltak i form av
rydding av omsøkte traseer og eventuell klopplegging når dette utføres i tråd med retningslinjer
gitt i Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.
Tillatelsen forutsetter at det er innhentet tillatelse fra berørte grunneiere, og omfatter skilting og
merking av stier etter standard fastsatt av forvaltningsmyndigheten og i samarbeid med Statens
naturoppsyn (SNO). Tillatelsen omfatter ikke skilting på eller til områder utenfor kartfestede
traseer for tilrettelegging, eller på en slik måte at det kan føre til øket ferdsel på eiendommer der
grunneier ikke har gitt samtykke.
Arbeidet inngår i prioriterte tilretteleggingstiltak som er en del av bestillingsdialogen mellom
forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn (SNO). Dette innebærer at tiltakene skal skje i
tett samarbeid med SNO. Initiativtaker/søker er ansvarlig for utarbeidelse av skiltplan, samt det
praktiske arbeidet med oppsetting av skilt, rydding og merking av stier.
Forvaltningsmyndighet/SNO dekker faktiske utgifter gjennom bestillingsdialogen og/eller
tiltaksmidler.
Tillatelsen er gitt i medhold av § 5 punkt 3 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat.

