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<Tillatelse til å arrangere tretoppløpet på Jeløya 2017>
Vedtak:
I medhold av Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, fredning av Røedsåsen
naturreservat i Moss kommune gir Moss kommune dispensasjon til avvikling av turløp gjennom
Røedsåsen naturreservat 24.juni 2017.
Tillatelsen gis på følgende vilkår.
● All merking av løypa skal fjernes samme dag som løpet er gjennomført.
● All løping skal foregå på eksisterende stier i naturreservatet.
● Arrangør må informere berørte grunneiere om arrangementet.
Viser til kontakt vedrørende ønske om å arrangere turløp, hvor deler av løypa vil gå gjennom Røedsåsen
naturreservat.
Røedsåsen inngår i tretoppsløpet på Jeløya, som er et arrangement for alle slags mosjonister, turgåere og
barn. Merkingen av løypa skjer kvelden før og det understrekes at merking må tas ned ettermiddag på
løpsdagen.
Fredningsforskriften
I henhold til § 3 nr. 5 i forskriften er bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller
andre større arrangementer forbudt.
Moss kommune kan med hjemmel i forskriftens § 5 nr. 3 gjøre unntak, etter søknad, til avgrenset bruk
av reservatet som angitt i § 3 nr. 5.
Kommunens vurdering
Røedsåsen er en av tre topper som inngår i tretoppløpet på Jeløya. Moss kommune er generelt
positiv til tiltak som har til hensikt å trekke folk ut i naturen, spesielt de som er innrettet mot
barn. Samtidig må det gjøres en vurdering av om arrangementet representerer en belastning på naturen i
reservatet. Røedsåsen og stiene opp til toppen har lenge vært et populært turmål. Ut over ferdselen på
stiene er belastningen på naturen i området svært begrenset.
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På bakgrunn av det vi vet om bruksmønsteret på Røedsåsen, mener vi det ikke er grunn til å tro at
arrangementet vil ha noen negativ konsekvenser for naturverdiene i reservatet. Samme turløp har vært
arrangert tidligere og Moss kommune har i ettertid ikke observert eller mottatt meldinger om at turløpet
har medført unødig slitasje på naturen i reservatet.
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at Moss kommune plikter å vurdere dette spørsmålet i
henhold til prinsippene i §§ 8-12 om kunnskapsgrunnlag m.m. Vi vil her særlig vise til at vi
mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig som følge av beskrivelsen av
arrangementet og vår kjennskap til området, jf. § 8. Vi mener at arrangementet omfang er innenfor det
som kan aksepteres i et verneområde, og at den eventuelt minimale slitasjen som følge av arrangementet
ikke vil føre til at belastningen blir uakseptabelt stor, jf. § 10. Opprydning etter arrangementet må
foretas av arrangøren, jf. § 11.
Klageadgang
Dette vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet i medhold av
forvaltningsloven. En eventuell klage sendes via Moss kommune, som på forespørsel kan gi mer
informasjon om klageretten.
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