
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensasjon til utbedring av eksisterende skiløype - Blåfjell naturreservat, 
Asker kommune, gbnr. 89/1 
 
Vi viser til søknad av 22.06.2018 fra Foreningen til skiidrettens fremme v/Lisa Näsholm. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir skiforeningen dispensasjon til å utbedre et punkt av 
skiløypetraséen innenfor Blåfjell naturreservat, gbnr. 89/1, Asker kommune. Det gis også 
dispensasjon til nødvendig motorferdsel innenfor en del av reservatet i Asker kommune 
fram til et utbedringspunkt som er i Røyken kommune. Dispensasjonene gis med visse 
vilkår. 
 
 
Bakgrunn for saken 
Skiforeningen har i mange år vurdert ulike løsninger for å utbedre skiløypa Dikemark – Småvann 
– Trangeberget over søndre og nordre Småvann. Løypestrekket mellom vannene er isete og 
trangt, og langs vannene er isen ofte usikker både for løypekjører og brukere av løypa. Her vil det 
til tider være åpent vann slik at det av sikkerhetsmessige grunner ikke vil være forsvarlig å kjøre 
med løypemaskin. Løypemaskinen kjører derfor ikke over vannet/myra, noe som skaper dårlig 
logistikk med unødvendig kjøring fram og tilbake. Etter kraftige regnskyll sommeren 2016 ble 
forholdene forverret. Skiforeningen mener å ha funnet en god løsning som forbedrer forholdene 
på stedet, slik at det er mulig for Skiforeningen å preparere hele løypa med løypemaskin.  
 
I søknaden oppgis to punkter det er behov for å utbedre. Punkt A ligger innenfor Røyken 
kommune i Buskerud, og blir derfor behandlet av fylkesmannen i Buskerud. Punkt B ligger 
innenfor Asker kommune, og blir derfor behandlet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
Behandling av søknaden er samordnet med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 
Beskrivelse av planlagt tiltak innenfor Asker kommune 
Utbedringspunkt B ble utbedret i 2016. Dette er delvis vasket ut på nytt. Der massene er blitt 
fjernet, ønsker Skiforeningen å legge steiner og jordmasser på plass. I tillegg ønsker de å 
forbedre løypa gjennom å flytte noen steiner ved bekken slik at løypekanten ved bekken 
stabiliseres og slik at det er mulig å få den bredde som trengs for bedre å kjøre gjennom med 
løypemaskin. 3 meter + bekk er nok i dette området. På de smaleste områdene er det ikke mer 
enn 2,3 meter fram til bekken. Derfor må det også skrapes litt i innerkant av løypa, og muligens 
hogges to trær. Ca. 30 meter av løypa vil her utbedres. 
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Vernedato og verneformål og verneverdier 
Det omsøkte tiltaket befinner seg innenfor Blåfjell naturreservat. Forskrift om vern av Blåfjell 
naturreservat trådte i kraft 20. mars 2015. Formålet med naturreservatet er å bevare et område 
som representerer en typisk barblandingsskog i regionen. Videre er formålet med naturreservatet 
å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, 
plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. Området har innslag av gammel 
barskog, bekkekløfter og rasmark. Det er en målsetting å beholde naturverdiene i mest mulig 
urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk 
til idretts- og friluftslivsformål. 
 
Lovgrunnlag 
I henhold til verneforskriftens § 3 punkt a, er vegetasjonen, herunder døde busker og trær, vernet 
mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av 
disse fra naturreservatet. I henhold til forskriftens § 3 punkt c, skal det ikke iverksettes tiltak som 
kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av anlegg eller varige eller midlertidige 
innretninger. Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med 
luftfartøy er forbudt, jf. § 5 punkt a. 
 
I henhold til verneforskriftens § 4 er vernebestemmelsene i § 3 ikke til hinder for: 
e) Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og skiløyper i henhold til tilstand på 
vernetidspunktet 
f) Begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene angitt i 
verneformålet 
 
I tillegg kan forvaltningsmyndigheten i henhold til § 7 etter søknad gi dispensasjon til: 
d) Utbedring, omlegging og vedlikehold av eksisterende løyper og gamle ferdselsveier  
e) Merking, rydding og vedlikehold av nye stier og løyper  
j) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 d og e 
 
Fylkesmannens vurdering 
I henhold til naturmangfoldloven (nml) § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet. 
 
Nml § 8 sier at beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygge på kunnskap om 
naturverdier og effekten av påvirkninger. Fylkesmannens kunnskap om verneområdet er basert 
på informasjon fra Naturbase og Artskart, samt befaring i forbindelse med første utbedring, 
04.06.2015. Tiltaket slik det er beskrevet, berører i henhold til Naturbase, ingen 
naturtypelokaliteter. Det er ifølge Artskart, heller ikke påvist truede arter her eller i nærheten av 
traséen. Fylkesmannen legger til grunn at det foreligger nødvendig informasjon om 
naturverdiene og tiltaket. Føre-var-prinsippet (nml § 9) tillegges liten vekt i denne saken. 
Den samlede belastingen ved det omsøkte utbedringspunktet av traséen vurderes som begrenset 
og akseptabel i henhold til nml § 10. Kostnadene ved miljøforringelse (nml § 11) vurderes som 
lite relevant da miljøforringelsen ikke er nevneverdig. Fylkesmannen forutsetter at det benyttes 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i tråd med nml § 12.  
 
  



Fylkesmannen ser behovet for utbedring av traseen for at den forsvarlig skal kunne driftes og 
brukes. Omsøkt tiltak ved utbedringspunkt B er et begrenset inngrep innenfor naturreservatet.  
Fylkesmannen vektlegger at friluftsliv er en del av verneformålet. Det er behov for bruk av 
gravemaskin for å pigge vekk en stein og pigge i fjell for å breddeutvide traseen ved punkt A i 
Røyken kommune. Dette innebærer motorferdsel fram til punkt A, gjennom deler av 
verneområdet i Asker kommune. 
 
Vedtak 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir dispensasjon til omsøkt utbedring ved punkt B av 
skiløypetraséen innenfor Asker kommune 
Det gis også dispensasjon til nødvendig motorferdsel i forbindelse utbedring ved punkt A i 
Røyken kommune. 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene. 
 Det skal kun benyttes stedegne stein og masser.  
 Motorferdselen skal foregå i skiløypetraseen inn til utbedringspunkt A. 
 Tillatelsen er gyldig til 01.03.2020. 
 Denne tillatelsen skal medbringes i felt og kunne forevises oppsyn og politi. 
 Fylkesmannen kan trekke dispensasjonen tilbake dersom vilkårene ikke følges eller ved 

uforutsette negative effekter på verneverdiene. 
 
Vi gjør oppmerksom på at denne tillatelsen kun gjelder i forhold til verneforskriften. Det må 
innhentes egen tillatelse fra grunneier og tillatelse etter annet lovverk. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig 
klageinteresse innen 3 uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi hva det klages 
over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og andre opplysninger av 
betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes via Fylkesmannen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Pernille Botzet  
faggruppekoordinator Øystein Røsok 
 seniorrådgiver 
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