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Saksbehandler, innvalgstelefon

Eldfrid Engen, 32266809

Høring av forslag om utvidet vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
I dag, 20. desember 2019 er Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat vedtatt utvidet med et areal på
cirka 7000 dekar rundt Nedalsfjellet. Fylkesmannen har fått tilbud om vern av ytterligere 1 143 dekar
i tilknytning til dette arealet. Dette forslaget om utvidelse sendes nå på en begrenset høring slik at
berørte parter får anledning til å komme med merknader. Verneforslaget sendes til grunneier,
kommune, fylkeskommune og enkelte andre høringsinstanser.

Verneforslag
Dette verneforslaget omfatter to delområder, ett på østsiden og ett på vestsiden av arealet rundt
Nedalsfjellet som ble vernet 20. desember.
Delområdet i øst omfatter arealet fra Gopliåsen til Tollevnatten. Det ligger i høydespennet ca. 600
moh. til 707 moh., og har furudominert og til dels glissen skog med relativt lav bonitet. Deler av
området er myrlendt.
Delområdet i vest utgjøres av ei sørvestvendt li med et bekkedrag, furudominert skog øverst og
innslag av en del gran nedover i lia, middels bonitet.
Det er ikke registrerte naturtyper eller rødlistede arter i utvidelsesarealene, men de har likevel
naturkvaliteter som kvalifiserer for vern. Områdene har ingen tekniske inngrep og er lite preget av
nyere tids påvirkning. Fylkesmannen vurderer at de begge vil bidra positivt til verneområdet ved å
bidra til økt areal naturskog og bedre arronderingen.
Det foreslås ikke endringer i forskriften for reservatet, kun utvidelse av arealet.

Høring
Høringsdokumentene er lagt på Fylkesmannens hjemmeside www.fylkesmannen.no/Buskerud
under Høringssaker. De som ønsker papirkopi kan ta kontakt med Fylkesmannen for å få det tilsendt.
Fylkesmannen ønsker spesielt synspunkter på følgende:

E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Tordenskiolds gate 12

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov
Org.nr. 974 761 319

Side: 2/2




Eventuelle konflikter med andre interesser. Vi ber om at eventuelle konflikter beskrives
konkret, og hvilke endringer som vil være nødvendig for å løse konflikten.
Avgrensning

Uttalelser til verneforslaget sendes innen 20. februar 2020 Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks
325, 1502 Moss, eller på epost til fmovpost@fylkesmannen.no. Det vil lette arbeidet med høringen
om flest mulig av uttalelsene sendes elektronisk, og gjerne så raskt som mulig.
Videre saksbehandling
Når høringsfristen er ute vil Fylkesmannen vurdere uttalelsene og eventuelt gjøre endringer i
verneforslaget. Fylkesmannen sender så sin tilrådning til Miljødirektoratet, som behandler saken og
sender den til Klima- og miljødepartementet. Vedtak om vern skjer ved kongelig resolusjon. Endelig
vernevedtak vil ha hjemmel i lov om naturens mangfold (naturmangfoldloven). Etter vernevedtak vil
grunneiere og høringsinstanser bli underrettet.

Med hilsen
Ellen Lien (e.f.)
sekjsjonssjef

Eldfrid Engen
seniorrådgiver
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