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Sak 5/2019

Referatsaker og delegerte saker

Referatsaker (R)
Ingen referatsaker
Delegerte saker (D)
D 1/2019
Motorferdsel til seter, Magne Aarvelta - 2019/13399 innvilget
D 2/2019
Motorferdsel til seter, Edvin Evensen - 2019/13169 innvilget
D 3/2019
Motorferdsel til hytter, Sigdal og Eggedal JFF - 2019/7632 innvilget

Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no

Sak 6/2019

Søknad om hønsefugltaksering, Sigdal og Eggedal JFF

Bakgrunn
Sigdal og Eggedal JFF v/ Trond Aalien søker om tillatelse til å gjennomføre linjetaksering av hønsefuglbestand
innenfor deler av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.
Takseringen utføres i samråd med den landsdekkende takseringen etter standardiserte metoder og fastlagte
takseringslinjer slik det er beskrevet på Hønsefuglportalen. Sigdal og Eggedal JFF disponerer jakt, fiske og hytter
for utleie i Trillemarka på Gnr 130 bnr 6, Gnr 132 bnr 3, Gnr 134 bnr 3 og Gnr 135 bnr 1 i Sigdal kommune.
Området de disponerer er for lite i forhold til anbefalt takseringsområde som er på 100000 mål, og de har derfor
innhentet tillatelse fra berørte grunneiere i et utvidet areal som også omfatter deler av verneområdet.
Takseringen vil foregå med veldresserte, gode jakthunder som har sauereinhetsbevis og ikke viser interesse for
sau eller andre beitedyr. Takseringen utføres av personell som har gjennomgått kurs i taksering, og søknad om
dispensasjon fra hundelovens bestemmelser om båndtvang er under behandling i Sigdal kommune. Det er vanlig
at slike takseringer gjennomføres over flere år for å se utviklingen i bestanden, og dataene legges fortløpende inn
i det nasjonale registreringssystemet.
Søknaden gjelder for tidsrommet 1. – 20. august over en periode på 5 år, 2019-2023.
Områdeavgrensning, link til kart med takseringslinjer og liste over berørte grunneiere er vedlagt søknaden.

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.
I verneforskriften § 3 pkt. 2 går det fram at dyrelivet, inkludert hi, reir, hekke-, yngle og gyteplasser, er fredet mot
skade og unødig forstyrrelse. Det finnes ikke spesifiserte dispensasjonshjemler i verneforskriftene som gir unntak
fra dette forbudet, 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.
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.
Den generelle kunnskapen om dyre- og plantelivet i området er god, blant annet gjennom verneplanprosessen
med tilhørende naturfaglige registreringer og fagrapporter, generell kunnskap om sårbarhet for forstyrrelser i
områdene og registreringer av arter i Naturbase og Artskart. Forvaltningsmyndigheten vil på dette grunnlaget
fastslå at kunnskapen om artene og området er god og oppfyller kravet i nml. § 8. «Føre-var-prinsippet» etter nml.
§ 9 blir dermed ikke vurdert som relevant i saken.
Det omsøkte tiltaket vil være avgrenset i tid og rom, og forvaltningsmyndigheten kjenner ikke til spesielle
hekkelokaliteter eller annet dyreliv som vil bli vesentlig forstyrret av aktiviteten på denne tiden av året. Ved å sette
vilkår om at takseringen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade på naturmiljøet, samt begrenses til
det som er nødvendig for å få gjennomført de nødvendige undersøkelsene, vurderer vi det til at tiltaket ligger
innenfor det økosystemet kan tåle av belastning, jf. nml. § 10 om «økosystemtilnærming og samlet belastning».
Takseringa skal skje de siste tre ukene før båndtvang opphører, og kontrollert bruk av løs hund i
takseringsarbeidet ansees som forsvarlig forutsatt at det blir tatt nødvendige hensyn til eventuelle beitende
husdyr, jf. nml. § 12 om «miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder». Takseringen utføres av personell som har
gjennomgått kurs i rypetaksering og hundene som blir brukt i takseringen skal ha sauerenhetsbevis. Vi vil også be
tiltakshaver om å levere en rapport til forvaltningsmyndigheten med resultatet fra linjetakseringen når denne
foreligger. Prinsippet i nml. § 11 om at «kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver», ansees ikke
som relevant i denne saken.
Takseringen utføres i samråd med den landsdekkende takseringen etter standardiserte metoder og fastlagte
takseringslinjer som beskrevet på Hønsefuglportalen. Portalen eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning
(NINA), og benyttes av en rekke offentlige og private grunneiere. NINA er sammen med Høgskolen i Hedmark
og Nord universitet ansvarlig for faglig utvikling og analyse av innsamlede data for rapportering til

rettighetshaverne i forkant av jakta. Takseringen vil videre være grunnlag for forskning på hvordan hønsefugler
forventes å respondere på klimaendringer og andre endringer i naturmiljøet.
Tiltaket ansees å være i tråd med det som kan tillates innenfor gjeldende regelverk og vurderes ikke å ha varig
negativ innvirkning på verneformål og verneverdier. Vi viser til at det er unntak fra vernebestemmelsene i
naturreservatene i forbindelse med jakt i samsvar med gjeldende lovverk. Det legges vekt på at tiltaket utføres
etter standardiserte metoder i den landsdekkende takseringen som bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til
hønsefugl i verneområdet. Det forutsettes at kunnskap fra takseringen gjøres tilgjengelig for forvaltningen
gjennom en kort årlig oppsummering.

Vedlegg
•
Søknad om tillatelse til hønsefugltaksering, Sigdal og Eggedal JFF
•
Kart som viser område og takseringslinjer
•
Liste over aktuelle grunneiere

Vedlegg
Søknad om tillatelse til hønsefugltaksering, Sigdal og Eggedal JFF
Kart som viser område og takseringslinjer
Forslag til vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat gir Sigdal og Eggedal JFF tillatelse til taksering av
hønsefugl med bruk av løs hund slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen er flerårig og gjelder for tidsrommet
1. – 20. august i perioden 2019-2023.

Vilkår for tillatelsen:
•

Takseringen skal foregå langs linjene som
vist i kart vedlagt søknaden.

•

Takseringen skal begrenses til det som er
nødvendig for å få gjennomført de
nødvendige undersøkelsene, og skal skje
så hensynsfullt som mulig for å unngå
skade på naturmiljø og dyreliv.

•

Det skal tas hensyn til beitedyr i området,
og hundeeierne som deltar må kunne
dokumentere at hundene som blir brukt i
takseringen har sauerenhetsbevis.

•

Data fra takseringen skal analyseres av
fagmiljø med nødvendig fagkompetanse.
Rapport sendes forvaltningsmyndigheten
hvert år etter gjennomført taksering.

•

Takseringen skal gjennomføres innenfor en
så kort tidsperiode som mulig.

•

Tillatelsen skal medbringes og vises til
oppsynet ved eventuell kontroll i felt.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 og gjelder den delen av takseringen som berører
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Tiltakshaver er i tillegg ansvarlig for å innhente tillatelse fra berørte
grunneiere og dispensasjon fra kommunen knyttet til hundelovens bestemmelser om båndtvang.
Dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom vilkårene ikke følges, eller dersom det registreres forhold innenfor
verneområdet som tilsier at aktiviteten må avsluttes eller innskrenkes før utløp av dispensasjonsperioden.

Behandling
Enstemmig som forslag til vedtak.

Forvaltningsstyrets vedtak
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat gir Sigdal og Eggedal JFF tillatelse til taksering av
hønsefugl med bruk av løs hund slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen er flerårig og gjelder for tidsrommet
1. – 20. august i perioden 2019-2023.

Vilkår for tillatelsen:
•

Takseringen skal foregå langs linjene som
vist i kart vedlagt søknaden.

•

Takseringen skal begrenses til det som er
nødvendig for å få gjennomført de
nødvendige undersøkelsene, og skal skje
så hensynsfullt som mulig for å unngå
skade på naturmiljø og dyreliv.

•

Det skal tas hensyn til beitedyr i området,
og hundeeierne som deltar må kunne
dokumentere at hundene som blir brukt i
takseringen har sauerenhetsbevis.

•

Data fra takseringen skal analyseres av
fagmiljø med nødvendig fagkompetanse.
Rapport sendes forvaltningsmyndigheten
hvert år etter gjennomført taksering.

•

Takseringen skal gjennomføres innenfor en
så kort tidsperiode som mulig.

•

Tillatelsen skal medbringes og vises til
oppsynet ved eventuell kontroll i felt.

Sak 7/2019

Søknad om retaksering av biologisk mangfold i Heimseteråsen, NIBIO

Bakgrunn
Søknad fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) datert 20.05.2019:
«MiS-prosjektet i skogbruket søker med dette om tillatelse til å retaksere forskningsfeltet i Heimseteråsen syd i
Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Forskningsfeltet er på 2.000 daa, oppdelt i 200 100x100m ruter, og dekker
Heimseteråsen mellom Strandmyrene og Gudbrandseterfjell. Feltet ble første gang registrert i 1998-99, og vi
ønsker nå å retaksere området for å dokumentere eventuelle endringer i artssammenseningen av høyere planter,
lav og sopp.
Det planlagte feltarbeidet kan oppsummeres slik:
1. Ny sjekk og oppmerking av rutene. Vi tenker å bruke gule merkebånd (som de som brukes i skogbruket). Disse
vil tas ned etter at registreringene er ferdige. Oppmerking vil foregå fra slutten av mai og i juni.
2. Registrering av høyere planter og lav i juli og august.
3. Registrering av sopp (hovedsakelig kjuker knyttet til død ved) i september-oktober.
I tillegg ønsker vi å supplere tidligere skogshistoriske registreringer med detaljerte undersøkelser av restene etter
Nåsåsetra, Heimsetra og Lisetra, samt forsøke å kartlegge den gjennomgående ferdselsveien i detalj. I denne
sammenheng vil det være snakk om å ta ut borprøver av endel trær med årringbor.
Arbeidet vil gjennomføres av prosjektgruppa i MiS, samt studenter ved NMBU og Universitetet i Sørøst-Norge,
Campus Bø (masterstudent Lea Hoch).»
Vurdering
Søknaden er datert og registrert mottatt dagen før møtet i forvaltningsstyret, og det ble derfor ikke laget
saksframlegg for behandling i møtet. Søknaden ble gjennomgått, og styret vedtok å gi sekretær/forvalter delegert
myndighet til å behandle og fatte vedtak i saken.
Forvaltningsstyrets vedtak
Sekretær for forvaltningsstyret/forvalter gis delegert myndighet til å behandle søknad fra NIBIO om tillatelse til
retaksering av biologisk mangfold i Heimseteråsen, datert 20.05.2019.

