Fakta

Plante- og dyreliv

Trillemarka-Rollagsfjell er Norges største skogreservat,
og det var registrert 129 rødlistearter i området på vernetidspunktet. Naturreservatet ligger i Nore og Uvdal, Rollag
og Sigdal kommuner, og er på 148 kvadratkilometer.
Naturreservatet ble opprettet 5. desember 2008.

Det er et stort mangfold av
dyre- og plantearter i verneområdet. Gammel skog med mye
død ved er svært viktig for vedboende sopp og insekter som
lever av å bryte ned trevirke. I gammel, naturlig skog er
det ofte et fuktig klima som gir livsvilkår for moser, lav og
insekter som ikke klarer seg i skog som skjøttes og hogges
på tradisjonelt vis.

Formålet med vernet er å bevare et stort og sammenhengende naturskogsområde med naturlig plante- og
dyreliv og naturlige prosesser som foregår i skog.

Natur og landskap
Trillemarka-Rollagsfjell ligger i overgangen mellom
lavlandet lenger sør og øst, fjellområdene i nord og vest,
kystnære strøk mot sørvest og kontinentale strøk mot
nord. Sammen med store høydeforskjeller fører det til at
området spenner over store klimatiske og landskapsmessige forskjeller. Dette fører til variert vegetasjon og
stort artsmangfold. Området har mye gammel naturskog
som er lite påvirket av mennesker i nyere tid og hvor
naturlige økologiske prosesser dominerer.
Det har gjennom historien vært flere skogbranner i
området. Ennå kan en se tydelige brannmerker på gamle
furutrær. Branner har sammen med stormfellinger og
naturlig utvikling i gammel skog gitt landskapet en mosaikk
og variasjon i vegetasjon og skogstyper med ulik alder.

Lavfloraen i Trillemarka-Rollagsfjell er dominert av typiske
barskogsarter. Langs bekker og elver, i bekkekløfter, i
sumpskoger og i nordvendte lier finnes granskoger med
mye lav. Flere av lavartene er sårbare og truet, slik som
huldrestry, mjuktjafs, trådragg, praktlav og skoddelav.
Den sennepsgule ulvelaven som vokser på svært gamle
furugadd finnes flere steder i området.
Det er vanlig å finne vedboende sopp på eldre og død gran
og furu i området. I granskogen lever typiske arter som
duftskinn, rosenkjuke og rynkeskinn. I furuskogen finner en
flere verdifulle områder med mange sjeldne arter.
Flere rovfuglarter som fjellvåk, musvåk og tårnfalk hekker i
verneområdet. Kongeørn observeres jevnlig, og fiskeørn
hekker i området. Hønsehauk finnes i gammelskogen i de
lavereliggende deler av verneområdet. Av ugler er spurveugle og perleugle vanlige, og er du heldig kan du også se
haukugle. Det er gode bestander av hønsefuglene storfugl,
orrfugl, jerpe og lirype, og flere leiker for storfugl og orrfugl
er kjent i området.
6 av 7 hakkespettarter i Norge hekker i området. Av disse
er tretåspett, flaggspett og svartspett de vanligste, mens
grønnspett, gråspett, dvergspett hekker enkelte steder.
Variasjon av spetter øker med andelen av gamle løvtrær,
spesielt osp. Grunnen til dette er at de fleste spettene
foretrekker gamle ospetrær, men også fordi gammel skog
med mye dødved er rik på insekter som gir mat til spettene.
Spettehullene er også viktige for andre hulerugende fugler.
Vanlige skogsdyr som elg, mår og ekorn holder også til i området, og det er ikke uvanlig å se spor etter gaupe vinterstid.

Historisk bruk av
Trillemarka-Rollagsfjell

Utdrag fra vernebestemmelsene

Det er mange kulturminner i verneområdet. Det har vært
utstrakt seterdrift og det ble hogd virke til bygninger og
gjerder. Store mengder brensel gikk med til produksjon av
melkevarer og beiting hindret skogforyngelse. Ingen av
setrene er i drift i dag, men mange av setervollene er
fortsatt åpne og har en storslagen blomsterprakt.

• Plukke bær og matsopp

Tjærebrenning var vanlig i området. Det gikk med store
mengder furuvirke, som i enkelte områder førte til
systematisk fjerning av gammel furu.
På 1700- og 1800 tallet ble det hogd store mengder
setteved (lakterved) til Sølvverket på Kongsberg og
Blaafarveværket på Modum. Det ble bygd flere fløtningsdammer i sidevassdragene til Numedalslågen og Simoa,
og mange av vatna ble demt opp.

Du kan:
• Ferdes fritt til fots og på ski

• Jakte og fiske etter gjeldende lovverk
• Brenne bål med tørrkvist eller medbrakt ved i tiden
15. september – 15. april
Det er ikke tillatt å:
• Ødelegge vegetasjonen i reservatet,
herunder døde busker og trær
• Fjerne planter, sopp og lav eller deler av disse
fra reservatet
• Ferdes med motorkjøretøy utenom følgende veier
Øytjønnvegen og Bufjelltjønnvegen i Rollag og
Hasliveien og Trillaseteterveien i Sigdal.
• Bruke sykkel og hest og kjerre utenom eksisterende
stier/veier i området.

Informasjon
Oppsyn:
Statens naturoppsyn, 3630 Rødberg, Tlf. 958 05 333
Forvaltningsmyndighet:
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat,
Rollag kommune, 3626 Rollag, Tlf. 31 02 30 00
Kommuner:
Sigdal kommune, 3350 Prestfoss, Tlf. 32 71 14 00
Rollag kommune, 3626 Rollag, Tlf. 31 02 30 00
Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg, Tlf. 31 02.40 00
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