
PROTOKOLL 

Utvalg:  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat
Møtested: Kommunehuset i Sigdal
Dato:  Tirsdag 18. februar 2014
Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00
Til stede: Kari Ask, Dag Lislien, Frøydis H. Aasen, Tore Kravik, Gunnar Båsen

Rollag, 19.02.2014
 

Hege Jaren        Kari Ask
Sekretær        Leder

Saker:

Sak 1/2014 Referatsaker
Sak 2/2014 Delegerte vedtak
Sak 3/2014 Fremtidig forvaltningsmodell

Orienteringer/diverse:

• Gjennomgang av kommentarer Fjøslia. Notat med vurdering/svar sendes representanter for sameiet.

• Veiproblematikk/erstatningssak angående bruk av vei til hytte, Green. Orientering om status.

• Bålpanner langs løypenettet, Eggedal Turlag. 

• Retningslinjer for møtegodtgjøring 2014

• Dialog med NTNU angående mulig søknad om tillatelse til vitenskapelige undersøkelser

• Dialog med Miljødirektoratet angående forslag til forskriftsendring. Tas opp i neste møte.

• Diskusjon rundt spørsmål om omlegging av skiløyper.
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Sak 1/14 Referatsaker  
R 01/2014 11/708  Forvaltningsplan godkjenning, brev fra Miljødirektoratet 20.12.13
R 02/2014 14/71  Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges 

nasjonalparker, brev fra Miljødirektoratet 27.01.14.
R 03/2014 13/636 Forkynning av vedtak om grenser, brev fra Nedre Buskerud 

Jordskifterett, 31.01.14.

  Referatsaker tas til etterretning.

Sak 2/14 Delegerte saker
 D 1/2014 14/40  Tillatelse til transport med snøscooter, G. Solberg  
 D 2/2014 14/7 Tillatelse til transport med snøscooter, Sigdal og Eggedal JFF

  Ingen merknad. Delegerte saker tas til etterretning.

Sak 3/14 Fremtidig forvaltningsmodell

Fakta
Kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal er i dialog med Miljøverndepartementet 
(MD) angående fremtidig forvaltningsmodell for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
Saken tas opp i formannskap og kommunestyre i de tre kommunene i mars/april, og 
forvaltningsstyret er i den forbindelse bedt om å gi en faglig anbefaling basert på 
erfaringene med eksisterende modell som grunnlag for kommunenes behandling av 
saken.

Vurdering
Saken legges fram for drøfting i møtet.

Forslag til vedtak 

Behandling 

Forvaltningsstyrets vedtak
  

Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ber kommunene sikre at følgende 
punkter ivaretas videre i forvaltningsmodellen for verneområdet:

1. Forvaltningsstyret skal være lokalt valgt og forankret, som det er i dag.
2. Forvaltningsstyret skal foreta ansettelsen av forvalteren for området, og ha det faglige 

arbeidsgiveransvaret for stillingen.
3. Ressursrammen for forvaltning av området skal tilsvare 100% stilling, og det skal være 

lokal kontroll på stillingsressursen.
4. Forvalteren skal ha kontorplass i en av de tre Trillemarkakommunene.
5. Finansieringen av stillingen skal være varig.
6. Forvaltningsstyret skal selv velge om det ønsker å ha et eller flere rådgivende utvalg.   
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