
TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT 
 

 
 
 
PROTOKOLL 
 
Utvalg:  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat 
Møtested: Rollag kommunehus 
Dato:  Fredag 4. februar 2011 
Tidspunkt: Kl. 09.00-12:00 
 
Til stede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Gunnar Båsen, Tore Kravik, Liv Jorunn Ruud 
 
 

 
 
 
Rollag, 08.02.2011 
  
 
 
Hege Jaren 
Sekretær 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Saker: 

 
Sak 01/2011 Protokoll og referatsaker 
Sak 02/2011 Delegerte saker 
Sak 03/2011 Søknad om hogst av ved, Asbjørn Teksle  
   
 
 
 
 
Orienteringer/diverse: 
 

 Ny framdriftsplan forvaltningsplan. Justeringer knyttet til møtepunkter med brukerinteresser. 
 

 Møteplan 2011 
Følgende møtedatoer ble satt: onsdag 6. april (Rollag), tirsdag 7. juni (Sigdal), mandag 3. oktober 
(Sigdal?). Dette er i hovedsak datoer som er satt opp med tanke på prosessen med forvaltningsplan. 
Behov for arbeidsmøter eller styremøter utover dette vurderes fortløpende. 

 

 Kort info om delegerte motorferdselsaker. 
 

 Forslag om å presentere status i forvaltningsstyrets arbeid for de tre kommunestyrene i løpet av våren. 
Kommunenes representanter finner aktuelle datoer og gir tilbakemelding. 
 

 ”Liv Laga” – konferanse om naturmangfold 28. mars i Oslo. Kari og Hege deltar. Hege sender info på 
mail og oppfordrer flere til å bli med. 
 

 Prinsippvurdering seterbygning – vurdering av om en konkret bygning defineres som eksisterende/dårlig 
eller ikke eksisterende/sammenrast. Styrets vurdering er at hvis en bygnings bærende strukturer 
(hjørnekassene i en tømmerbygning) i stor grad er intakte, defineres bygningen som eksisterende selv 
om taket og deler av veggene er ødelagt. Dette legges til grunn i det videre arbeidet med vurdering av 
bygningsmassen i verneområdet. 
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Sak 01/11 Protokoll og referatsaker 

  Ingen referatsaker 
  Protokoll fra møtet 24.11.2010 godkjennes. 
 
 
Sak 02/11 Delegerte saker 

D 49/2010 10/618 Tillatelse til løypekjøring og privat transport, Gunnar Aalien 
D 50/2010 10/630 Tillatelse til transport med snøscooter, Kjetil Fossen 
D 51/2010 10/641 Tillatelse til løypekjøring, Marit og Knut Ulberg 
D 52/2010 10/624 Tillatelse til transport med snøscooter, Helge Grønhovd 
D 53/2010 10/694 Tillatelse til transport med snøscooter, Knut Jellum 
D 54/2010 10/652 Tillatelse til løypekjøring og privat transport, Anders Bjørnsrud 
D 55/2010 10/811 Tillatelse til transport med snøscooter, Harald Buen 
D 56/2010 10/828 Tillatelse til transport med snøscooter, Marie Traaen  
D 57/2010 10/799 Tillatelse til transport med snøscooter, Narve Lid 
D 58/2010 10/834 Tillatelse til transport med snøscooter, Åsmund Traaen 
D 59/2010 10/843 Tillatelse til transport med snøscooter, Tor Fulsaas 
D 60/2010 10/817 Tillatelse til transport med snøscooter, Haldis Prestmoen 
D 61/2010 10/619 Tillatelse til transport med snøscooter, Aslak Ulberg 
D 62/2010 10/620 Tillatelse til løypekjøring, Odd Ulberg 
D 63/2010 10/881 Tillatelse til løypekjøring, Tor Båsen 
D 64/2010 10/880 Tillatelse til løypekjøring og privat transport, Knut Båsen 
D 65/2010 10/638 Tillatelse til løypekjøring, Gunbjørn Aasand 
D 66/2010 10/862 Tillatelse til løypekjøring, Arne Strandbråten 
D 67/2010 10/631 Tillatelse til transport med snøscooter, Ragna og Per Tveiten  
D 68/2010 10/617 Tillatelse til transport med snøscooter, Per Martin Enderud 
D 69/2010 10/663 Tillatelse til transport med snøscooter, Arne Mohagen 
D 70/2010 10/633 Tillatelse til transport med snøscooter, Jan Erik Øen 
D 71/2010 10/653 Tillatelse til transport med snøscooter, Ole Arne Breivik 
D 72/2010 10/807 Tillatelse til transport med snøscooter, Asbjørn Teksle 
D 73/2010 10/715 Tillatelse til transport med snøscooter, Olav Traaen 
D 74/2010 10/803 Tillatelse til transport med snøscooter, Roar Wickholm 
D 75/2010 10/804 Avslag på søknad om transport med snøscooter, Roar Wickholm 
D 76/2010 10/599 Tillatelse til transport med snøscooter, Odd Rugland 
D 77/2010 10/893 Tillatelse til transport med snøscooter, Åsmund Pålerud 
D 78/2010 10/906  Tillatelse til transport med snøscooter, Glenn-André Sandli Messel 

og Steinar Messel 
D 01/2011 11/09 Tillatelse til transport med snøscooter, Tove Frøvoll Thoresen 
 
 
 
 

Sak 03/11  Søknad om hogst av ved, Asbjørn Teksle 
 

Fakta 

Asbjørn Teksle søker om dispensasjon fra verneforskriften for uttak av ved til Holmetjønnhytta 
som ligger i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Årlig forbruk er anslått til ca. 2 m

3
 og det 

søkes om flerårig tillatelse. Søknaden er vedlagt kart der aktuelt område for uttak av ved er 
markert. 

 
  Vurderinger 

Verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, § 5 punkt 8, åpner for at 
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til hogst av ved til setre og hytter i naturreservatet etter 
søknad. 
 
Hogst i et naturreservat er et tiltak som kan være i strid med verneformålet. Forvaltningsstyret 
ønsker derfor at det foretas befaring mellom søker og representanter for 
forvaltningsmyndigheten før endelig vedtak treffes i saken. Forvaltningsmyndigheten tar kontakt 
med søker for å avtale dato for befaring.  

 
 
Forslag til vedtak 

Hogst i et naturreservat er et tiltak som kan være i strid med verneformålet. Forvaltningsstyret 
ønsker derfor at det foretas befaring mellom søker og representanter for 
forvaltningsmyndigheten før endelig vedtak treffes i saken. Forvaltningsmyndigheten tar kontakt 
med søker for å avtale dato for befaring.  
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Vedlegg 

 
 
  Behandling 

  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 

Forvaltningsstyrets vedtak 
Hogst i et naturreservat er et tiltak som kan være i strid med verneformålet. Forvaltningsstyret 
ønsker derfor at det foretas befaring mellom søker og representanter for 
forvaltningsmyndigheten før endelig vedtak treffes i saken. Forvaltningsmyndigheten tar kontakt 
med søker for å avtale dato for befaring.  

 
    

 
 

 
 


