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Sak 1/2019

Referatsaker og delegerte saker

Referatsaker (R)
Ingen referatsaker
Delegerte saker (D)
D 21/2018
Motorferdsel til Mesetra, innvilget – Gerd og Åsmund Pålerud 2018/8855
D 22/2018
Motorferdsel til Vardesetra, innvilget – Marie Traaen 2017/3067
Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no

Sak 2/2019

Søknad om motorferdsel i tråd med øvingsplan, Norsk Folkehjelp Veggli og Rollag

Bakgrunn
Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag har i søknad datert 7. desember 2018 søkt om dispensasjon til å bruke
snøscooter til kjentmannskjøring innenfor Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.
Grunnlaget for søknaden er «Øvelsesplan for Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag 2019-2024». Søknaden
gjelder øvelse 6 i planen som defineres som kjentmannskjøring i verneområdet. Planen viser til at det er flere
hytter og økende grad av friluftsliv og turisme i området, noe som fører til at redningstjenesten har behov for å
gjøre seg kjent for å kunne gjennomføre effektive redningsaksjoner når behovet oppstår. Omsøkte øvelse er ren
kjentmannskjøring, og vil i hovedsak legges langs godt etablerte skiløyper. Annen øvingsvirksomhet, som kan
legges utenfor verneområdet, inngår ikke i denne søknaden.
Øvelsen er definert som en middels stor øvelse som gjennomføre over to dager med 8-30 mannskaper og 4-15
snøscootere. Øvelsen gjennomføres en gang årlig i perioden 2019-2024. Øvingsplanen er godkjent av Politiet i epost datert 18.09.2018.

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 motorisert ferdsel i naturreservatet jfr. § 3 pkt 4 i verneforskriften. Med hjemmel i § 5
pkt. 12 a kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon for øvingskjøring tilknyttet redningsvirksomhet innenfor
verneområdet.
Det er et mål å holde motorferdselen i verneområdene på et lavest mulig nivå. I tråd med «Retningslinjer om
redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder» er det politiets oppgave å vurdere
nødvendigheten av den enkelte øvelse i sin behandling av øvingsplan. I øvingsplanen er alle øvingsmomenter
som kan legges utenfor verneområdet lagt utenfor. Behovet for motorferdsel innenfor verneområdene er knyttet
opp mot kjentmannskjøring i potensielt leteområde. Politiet har godkjent øvingsplanen til Norsk Folkehjelp Sanitet
Veggli og Rollag.
Prinsippene i §§ 8-12 naturmangfoldloven skal ligge til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig
myndighet. Forvaltningsmyndigheten har god lokal og faglig kunnskap om verneområdet, og dette sammen med
tilgjengelig oversikt over registrerte naturverdier, dyr og fugler gjør at vi ikke har funnet det nødvendig å innhente
flere opplysninger (kunnskapsgrunnlaget § 8). Det er ikke registrert truede eller sårbare arter som vil være direkte
berørt av denne type øvelse langs de etablerte løypetraseene som er planlagt brukt til øvelsen, men området har
forekomster av fugler og dyr som er sårbare når det nærmer seg hekke/yngletid. Det vil derfor være naturlig å
sette vilkår om dialog med forvaltning og/eller SNO i forkant av øvelsen for å avklare om det har oppstått
situasjoner som gjør at det er behov for å legge om deler av traseen av hensyn til dyreliv eller hekkelokaliteter (§
9 føre-var-prinsippet). Omsøkte tiltak er en forbigående forstyrrelse som ikke setter varige spor, og er vurdert til
ikke å ha varig negativ innvirkning på verneformålet under forutsetning av at transporten utføres i tråd med
søknaden og de vilkår som knyttes til vedtaket (økosystemtilnærming og samlet belastning § 10). Saksbehandler
har med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget, og det faktum at verneforskriften åpner for at det kan gis dispensasjon
for denne type tiltak, lagt til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de miljørettslige prinsippene
§§ 11 og 12 i denne saken.
Tiltaket ansees å være i tråd med det som kan tillates innenfor gjeldende regelverk. Verneforskriften har
unntaksbestemmelse som gir åpning for øvingskjøring for formål knyttet til redningstjenestens virksomhet, noe

som signaliserer at omsøkte tiltak ikke er uforenlig med vernebestemmelsene på generelt grunnlag. Med økende
fokus på tilrettelegging for friluftsliv i verneområdene er det viktig å legge til rette for en redningstjeneste som er
godt kjent i området og godt rustet til å takle redningsoppdrag når situasjonen oppstår.
Tiltaket vurderes ikke å ha varig negativ innvirkning på verneformål og verneverdier under forutsetning av at det
tas nødvendig hensyn til dyreliv/hekkelokaliteter.

Vedlegg
Øvelsesplan for Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag 2019-2024
Forslag til vedtak
Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag v/ Ola Lislien gis dispensasjon for bruk av snøscooter til
kjentmannskjøring i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Dispensasjonen gjelder øvelse 6 i «Øvelsesplan for
Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag 2019-2024».
Øvelsen er definert som en middels stor øvelse som gjennomføre over to dager med 8-30 mannskaper og 4-15
snøscootere. Øvelsen gjennomføres en gang årlig i perioden 2019-2024. Øvelsen skal foregå langs omsøkte,
kartfestede traseer som følger eksisterende skiløypenett i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.
Vedtaket er gjort med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat § 5 pkt 12 a.
Vilkår for tillatelsen:
•
Politiets operasjonssentral skal varsles i forkant av øvelsen.
•
Kjøring utenom angitte formål og strekninger er forbudt.
•
Kjøringen begrenses til det antall snøscootere og ledsagere som har konkret behov for å gjøre seg kjent
i området.
•
Snøscootere skal, i den grad det er mulig, følge samme kjørespor.
•
Det skal tas hensyn til viltet i området. Før øvelsen gjennomføres skal det tas kontakt med SNO lokalt for
å avklare om det må tas spesielle hensyn eller om det er behov for å legge om deler av traseen av
hensyn til dyreliv/hekkelokaliteter.
•
Tillatelsen begrenser ikke den rett grunneier har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.
•
Tillatelsen skal medbringes under øvelsen og fremvises til oppsynet ved eventuell kontroll.
•
Rapport på gjennomført øvelse sendes Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innen
1. juni hvert år. Manglende tilbakemelding kan føre til at kjøretillatelse ikke innvilges ved senere
søknader.
Behandling
Dag Lislien ble erklært inhabil og fratrådte under behandling av saken.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag v/ Ola Lislien gis dispensasjon for bruk av snøscooter til
kjentmannskjøring i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Dispensasjonen gjelder øvelse 6 i «Øvelsesplan for
Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag 2019-2024».
Øvelsen er definert som en middels stor øvelse som gjennomføre over to dager med 8-30 mannskaper og 4-15
snøscootere. Øvelsen gjennomføres en gang årlig i perioden 2019-2024. Øvelsen skal foregå langs omsøkte,
kartfestede traseer som følger eksisterende skiløypenett i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.
Vedtaket er gjort med hjemmel i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat § 5 pkt 12 a.
Vilkår for tillatelsen:
•
Politiets operasjonssentral skal varsles i forkant av øvelsen.
•
Kjøring utenom angitte formål og strekninger er forbudt.
•
Kjøringen begrenses til det antall snøscootere og ledsagere som har konkret behov for å gjøre seg kjent
i området.
•
Snøscootere skal, i den grad det er mulig, følge samme kjørespor.
•
Det skal tas hensyn til viltet i området. Før øvelsen gjennomføres skal det tas kontakt med SNO lokalt for
å avklare om det må tas spesielle hensyn eller om det er behov for å legge om deler av traseen av
hensyn til dyreliv/hekkelokaliteter.
•
Tillatelsen begrenser ikke den rett grunneier har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.
•
Tillatelsen skal medbringes under øvelsen og fremvises til oppsynet ved eventuell kontroll.

•

Rapport på gjennomført øvelse sendes Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat innen
1. juni hvert år. Manglende tilbakemelding kan føre til at kjøretillatelse ikke innvilges ved senere
søknader.

Sak 3/2019

Klage fra Naturvernforbundet i Buskerud på vedtak i sak 21/2018 - Ny løypetrase,
Rollagsfjell sti- og løypelag

Detaljer i klage og saksutredning er unntatt offentlighet (offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1)
Vedtak
Klagen fra Naturvernforbundet i Buskerud imøtekommes, og vedtak om tillatelse til ny tilførselsløype/løypetrase
fra Løkeset til eksisterende løypenett i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, sak 21/2018, oppheves.
Bakgrunnen for omgjøring av vedtak er ny informasjon om kartfestede reirlokaliteter og uheldig påvirkning av
etablert hekkebiotop for kongeørn ved etablering av ny løypetrase i søndre del av verneområdet.
Saken er vurdert på nytt etter § 5 pkt. 3 i verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.

Sak 4/2019

Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2018

Bakgrunn
Årsmelding for 2018 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 2018.

Vurdering
Forslag til årsmelding vurderes i møtet.

Vedlegg
Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2018
Behandling
Forslag til årsmelding ble godkjent og enstemmig vedtatt.
Vedtak
Forvaltningsstyret vedtar Årsmelding for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2018

