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Saker: 

 
Sak 07/2011 Protokoll og referatsaker 
Sak 08/2011 Søknad fra Idrettsskolen, Numedal folkehøgskole, turer med mer enn 40 deltakere 
Sak 09/2011 Søknad fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), kultur- og skoghistorisk forskning 
Sak 10/2011 Søknad fra Universitetet i Oslo, vitenskapelige undersøkelser 
Sak 11/2011 Tiltaksmidler til informasjonstavler 
 
 
 
 
 
Orienteringer/diverse: 
 

 Informasjon fra samarbeidet med SNO (justeringer og oppfølging av bestillingsdialogen) 
 

 Foreløpig orientering fra Norsk institutt for skog og landskap om søknad til Norges forskningsråd om 
midler til å gjennomføre natur- og kulturhistoriske undersøkelser i Trillemarka-Rollagsfjell.  
 

 Status forvaltningsplan. 
 

 Orientering om søknad fra Universitet i Oslo, vitenskapelige undersøkelser. Søknaden ble registrert inn 
få dager før møtet, og derfor ikke satt opp til behandling. Søknaden er del av en fellessøknad som 
gjelder flere verneområder i Buskerud, og som derfor behandles parallelt hos Fylkesmannen i Buskerud 
(FmBu). Forvalter undersøker mulighet for samkjøring av behandling med FmBu.  
 

 Godtgjøring til styret. Sekretær minnet om at det var ønskelig å få inn reiseregninger og timelister før 
ferien. 
 

 Orientering i kommunestyrene. Oppdatering knyttet til planlagt orientering om forvaltningsmyndighetens  
arbeid i de tre kommunestyrene. Møtedatoene er 17.06 i Sigdal, 20.06 i Nore og Uvdal og 23.06 i Rollag. 
Det legges opp til tilsvarende årlig orientering i forbindelse med årsmelding for verneområdet. 
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Sak 07/11 Protokoll og referatsaker  

  Ingen referatsaker. 
  Protokoll fra møtet 06.04.2011 ble godkjent og underskrevet av leder. 
 

 
 

Sak 08/11  Søknad fra Idrettsskolen Numedal folkehøgskole, turer med mer enn 40 deltakere 

   
 
Fakta 

Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole søker om dispensasjon fra bestemmelsene i 
verneforskriften for å kunne gjennomføre turer og aktiviteter med mer enn 40 deltakere i 
området ved Rollagstjønn. 

 
 Skolen har gjennom flere år hatt ”bli kjent tur” med overnatting ved oppstart av nytt skoleår. 

Etter at området ble vernet, og det ble satt restriksjoner på antall i grupper, har skolen lagt 
høstturen til Blefjell. De sier i søknaden at dette også fungerer, men at området ved Rollagsfjell 
fungerer best.   

 
  Skolen har også brukt Rollagstjønn til en skøytetur tidlig vinter når forholdene ligger til rette for 

det. De viser til at det å kunne ta i bruk en stor isflate til skøyteaktivitet, isfiske, curling og andre 
kreative isaktiviteter gir mulighet til et fantastisk pedagogisk opplegg, og er en erfaring som 
ungdom kan ta med seg videre i livet og formidle videre til andre barn og unge. 

 
 Skolen søker derfor om dispensasjon fra verneforskriftens § 3 punkt 6 for å kunne gjennomføre 

turer med grupper på 100 deltakere til følgende aktiviteter: 
 

1. Overnattingstur (24.08-25.08 2011) ved Rollagstjønn sør-østre hjørne. Ildsted/grill og 
ved/kull medbrakt fra skolen. Overnatting i lavvoer, telt, presenning. 
 

2. Skøytetur på Rollagstjønn tidlig vinter (november) når forholdene ligger til rette for det. 
Dagstur med medbrakt ildsted/ ved. 

 
Skolen viser i søknaden til at de også bruker Trillemarka-Rollagsfjell i 
undervisningssammenheng til turer for mindre grupper gjennom skoleåret. 

 
 
  Vurderinger 

Steinar Berthelsen ba om å få vurdert sin habilitet i saken, og styret vurderte ham som habil i 
saken.  
På grunn av sykdom er saken ikke forberedt for behandling. Saken ble diskutert i møtet. 
 
 
Forslag til vedtak 

  Forvaltningsstyret delegerer vedtaksmyndighet i denne konkrete saken til sekretær/forvalter. 
 
 
Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Forvaltningsstyrets vedtak 

 Forvaltningsstyret delegerer vedtaksmyndighet i denne konkrete saken til sekretær/forvalter. 
 
 
 
 
Sak 09/11  Søknad fra UMB, kultur- og skoghistorisk forskning 
 
  

Fakta 

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) søker om tillatelse til feltarbeide og prøvetaking i 
forbindelse med kultur- og skoghistorisk forskning i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat i 
perioden mai-oktober 2011. 
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Feltarbeidet er en viktig del i forskningsprosjektet ”Biodiversity islands in coniferous forest 
landscapes – land-use history and restoration focusing on deciduous trees” Prosjektet er basert 
på et tverrfaglig samarbeid og inkluderer forskere og studenter fra UMB, Norsk institutt for skog 
og landskap, og fra to svenske universiteter (Umeå universitet og Sveriges lantbruksuniversitet). 
 
Hovedmålsettingen er å belyse i hvor stor grad dagens forekomst av løvtrær, som er meget 
viktige for det biologiske mangfoldet, er et resultat av et historisk seterbruk og historiske 
skogbranner. Forskningen vil resultere i internasjonale vitenskapelige publikasjoner. 
 
Søknaden omfatter tillatelse til å ta boreprøver fra gran, osp og seljetre i 15 studieområder. 
Studieområdene vil ha et areal på 25 ha, og det skal maksimalt tas prøver fra 70 trær pr. 
studieområde. Prøvetakingen utføres av kvalifisert personell og følger en standardprosedyre der 
treet bores en gang med tilvekstbor (5,15 mm i diameter). Søker viser til at det er godt 
dokumentert at treet ikke vil bli påvirket negativt av denne type prøvetaking. 
 
Kart som viser studieområdene følger søknaden. 
 

 
  Vurderinger 

På grunn av sykdom er saken ikke forberedt for behandling. Saken ble diskutert i møtet. 
 
 
Forslag til vedtak 

  Forvaltningsstyret delegerer vedtaksmyndighet i denne konkrete saken til sekretær/forvalter. 
 
 
Behandling 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Forvaltningsstyrets vedtak 

 Forvaltningsstyret delegerer vedtaksmyndighet i denne konkrete saken til sekretær/forvalter. 
 
 
 

 
Sak 10/11 Søknad fra Universitetet i Oslo, vitenskapelige undersøkelser 

 
Fakta 

Via Fylkesmannen i Buskerud er det mottatt søknad fra Universitetet i Oslo om tillatelse til 
gjennomføring av vitenskapelige undersøkelser i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
Søknaden er stilet til Fylkesmannen fordi det søkes parallelt om tillatelse i flere av 
verneområdene i fylket.  
 
Det ble orientert om søknaden i møtet. 

 
 
  Vurderinger 

Med bakgrunn i at det er sendt ”samlesøknad” til flere verneområder i fylket, vurderer styret det 
som hensiktmessig at forvaltningsmyndigheten samkjører behandlingen med Fylkesmannens 
behandling i den grad det er naturlig. Vedtaksmyndigheten ble foreslått delegert til 
sekretær/forvalter på lik linje med sak 08/2011 og 09/2011. 
 
 
Forslag til vedtak 

Forvaltningsstyret delegerer vedtaksmyndighet i denne konkrete saken til sekretær/forvalter. 
 
 
Behandling 

  Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Forvaltningsstyrets vedtak 

Forvaltningsstyret delegerer vedtaksmyndighet i denne konkrete saken til sekretær/forvalter. 
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Sak 11/11 Tiltaksmidler til informasjonstavler 
   
 

Fakta 

Sommeren 2010 ble det satt opp 5 store skifertavler med informasjonsplakater ved et utvalg av 
veiene som fører inn mot verneområdet. Arbeidet ble utført av SNO, og kostnadene ved tiltaket 
ble dekket gjennom bestillingsdialogen. Tavlene ble satt ved Grøset, Nerdalen, Storvassåsen, 
Tråenvatn og Fugleleiken.  
 
Gjennom bestillingsdialogen for 2011 ble det søkt om kr.140.000,- til å få satt opp flere tavler. 
Tavlene er planlagt lokalisert ved Heimseteråsen (Moslontjern), Maribråtan, Butjønnvegen og 
Vergjedalen. Vi fikk innvilget kr. 100.000,- til arbeidet, og etter dialog med SNO lokalt foreslås 
det at forvaltningsstyret bidrar med inntil kr. 30.000,- for å dekke opp beregnede utgifter for å 
kunne fullføre arbeidet. 

 
  Vurderinger 

 
 
Forslag til vedtak 

Det foreslås at forvaltningsstyret bidrar med inntil kr. 30.000,- til SNO slik at arbeidet med å 
sette opp informasjonstavler kan sluttføres i 2011. Midlene bevilges fra ansvar 3297 tiltak, og 
overføres når arbeidet er sluttført. 
 
Behandling 

  Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 

Forvaltningsstyret bidrar med inntil kr. 30.000,- til SNO slik at arbeidet med å sette opp 
informasjonstavler kan sluttføres i 2011. Midlene bevilges fra ansvar 3297 tiltak, og overføres 
når arbeidet er sluttført. 
 


