
 
 
 
PROTOKOLL  
 
Utvalg:  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat 
Møtested: Rollag kommunehus 
Dato:  Mandag 5. oktober 2015 
Tidspunkt: Kl. 11.30-14.00 
Til stede:  Kari Ask, Dag Lislien, Tore Kravik, Frøydis H. Aasen, Gunnar Båsen 
 

 
 
Rollag, 16.10.2015 
  
 
 
Hege Jaren        Kari Ask 
Sekretær        Leder 
 
 

 
 
 
 
 
Orienteringer/diverse 

 

 Turkartet status 

 Diverse info/status tiltak i verneområdet 

 Orientering vernefagsamling 

 Status forskriftsendring 

 Prosess nytt styre 

 Økonomi og eventuell NiN-kartlegging 
 
 
 
 
 
 
Saker: 

Sak 09/2015 Delegerte saker 
Sak 10/2015 Supplerende skilting ved Storvatnet, søknad om midler 
Sak 11/2015 Bruk av tiltaksmidler til vedlikehold og supplerende tilrettelegging 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 09/2015 Delegerte saker (D)   

Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn  
på www.miljovedtak.no  

 
  D 2015/3046 Tillatelse til helikoptertransport, Jens Kristensen 
 

Ingen merknader. Delegert sak tas til etterretning. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.miljovedtak.no/


Sak 10/2015 Supplerende skilting ved Storvatnet, søknad om midler 

  
Fakta 

 
Forvaltningsstyret behandlet i sak 04/2015 søknad fra Gunbjørn Aasand om tilretteleggingstiltak 
i området ved Storvatnet. Søknad om tiltak ble innvilget og innkjøp av skilt dekket av midler 
mottatt gjennom bestillingsdialogen mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn 
(SNO). I vedtaket var det formulert at faktiske utgifter også kunne dekkes av tiltaksmidler som 
forvaltningsmyndigheten disponerer.  
 
Tiltaket er utført, men det viser seg at det er behov for å supplere med flere skilt langs de 
traseene som allerede er godkjent og merket. Det søkes derfor om midler til innkjøp av inntil 11 
supplerende skilt slik det er beskrevet og kartfestet i søknaden. 

 
 

Vurdering 

Det er gjennomført skilting og merking av stier både ved Storvatnet og andre steder i 
verneområdet, og det er løpende behov for vedlikehold og supplering av skilt. Det vi til nå har 
fått av midler til denne type tiltak gjennom bestillingsdialogen med SNO er nå oppbrukt. 
Supplerende skilting av godkjente traseer anbefales derfor dekket gjennom 
forvaltningsmyndighetens tiltaksmidler, men det forutsettes at tiltaket fortsatt skjer i tett 
samarbeid med SNO.  

 
 
  Forslag til vedtak 

Søknad om midler til innkjøp av skilt til supplerende merking av godkjente traseer i området ved 
Storvatnet slik det er beskrevet i søknaden innvilges. Innkjøp av skilt dekkes gjennom 
tiltaksmidler som disponeres av forvaltningsmyndigheten.  

 
Arbeidet med tilrettelegging i verneområdet inngår i prioriterte tiltak i bestillingsdialogen mellom 
forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn (SNO). Tiltakene skal skje i tett samarbeid 
med SNO som også bestiller skiltene. Initiativtaker/søker er ansvarlig for utarbeidelse av 
skiltplan, samt det praktiske arbeidet med oppsetting av skilt, rydding og merking. 
 
 
Behandling 

Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
Vedtak 
Søknad om midler til innkjøp av skilt til supplerende merking av godkjente traseer i området ved 
Storvatnet slik det er beskrevet i søknaden innvilges. Innkjøp av skilt dekkes gjennom 
tiltaksmidler som disponeres av forvaltningsmyndigheten.  

 
Arbeidet med tilrettelegging i verneområdet inngår i prioriterte tiltak i bestillingsdialogen mellom 
forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn (SNO). Tiltakene skal skje i tett samarbeid 
med SNO som også bestiller skiltene. Initiativtaker/søker er ansvarlig for utarbeidelse av 
skiltplan, samt det praktiske arbeidet med oppsetting av skilt, rydding og merking. 
 
 
 
 

Sak 11/2015 Bruk av tiltaksmidler til vedlikehold og supplerende tilrettelegging 

  
Fakta 

Det er gjennomført tilretteleggingstiltak, skilting og merking av stier flere steder i verneområdet, 
og det er løpende behov for ulike typer vedlikehold og supplering av skilt. Nye 
tilretteleggingstiltak planlegges gjerne i god tid og legges normalt inn i den årlige 
bestillingsdialogen mellom forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn (SNO). Erfaringen 
så langt er at slike tiltak prioriteres høyt og at det bevilges midler til gjennomføring.  
 
Vedlikehold og supplerende skilting og merking av allerede godkjente tiltak kan også meldes inn 
gjennom bestillingsdialogen i god tid før feltsesongen, men ofte vil behovet for denne type tiltak 
bli registrert først når snøen har gått om våren.  
 



Forvaltningsstyret bes med bakgrunn i et mål om en rasjonell gjennomføring om å ta stilling til 
innføring av enkle rutiner for å kunne bruke tiltaksmidlene forvaltningsmyndigheten disponerer til 
denne type vedlikeholdstiltak. 

 
 

Vurdering 

Det foreslås at vedlikehold av allerede godkjente tilretteleggingstiltak samt skilting og merking 
av godkjente traseer ved behov skal kunne dekkes gjennom tiltaksmidler som 
forvaltningsmyndigheten disponerer. Myndighet angående bruk av tiltaksmidler til denne type 
tiltak anbefales delegert til forvalter for å oppnå en smidig og rasjonell gjennomføring. 
 
Nye tilretteleggingstiltak eller mer omfattende vedlikehold meldes inn gjennom 
bestillingsdialogen med SNO som tidligere. 

 
 
  Forslag til vedtak 

Vedlikehold av allerede godkjente tilretteleggingstiltak samt skilting og merking av godkjente 
traseer kan ved behov dekkes gjennom forvaltningsmyndighetens tiltaksmidler. Myndighet 
angående bruk av tiltaksmidler til supplerende tilretteleggingstiltak delegeres til forvalter.  
 
 
Behandling 

Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
Vedtak 

Vedlikehold av allerede godkjente tilretteleggingstiltak samt skilting og merking av godkjente 
traseer kan ved behov dekkes gjennom forvaltningsmyndighetens tiltaksmidler. Myndighet 
angående bruk av tiltaksmidler til supplerende tilretteleggingstiltak delegeres til forvalter.  
 

 


