
 
 
 
 
PROTOKOLL  
 
Utvalg:  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat 
Møtested: Lampeland Hotell 
Dato:  Onsdag 13. desember 2017 
Tidspunkt: Kl. 08.30-16.00 
 
 
 
 
Rollag, 14.12.2017 
  
 
Hege Jaren 
Sekretær 
 
 
 
 

 

 
PROGRAM 
 
Kl. 08.30-10.00 FORMØTE/ARBEIDSMØTE 
 
Kl. 10.00-12.00 DIALOGMØTE med styringsgruppa for prosjektet «Fremtidens restaureringsløsninger for 

fjellets kulturlandskapsbebyggelse» 
 
12.00-12.45 LUNSJ 
 
12.45-16.00 STYREMØTE/BESTILLINGSMØTE SNO 
   

Saker: 
Sak 11/2017 Referatsaker og delegerte saker 
Sak 12/2017 Driftsbudsjett forvaltningsstyret 2018 
Sak 13/2017  Bestillingsmøte med SNO 2018 
 

 
Orienteringer og arbeidsmøte 
  

✓ Evalueringsmøte med MDIR/KLD, oppsummering 
✓ Ulovlige forhold i verneområder, rapport fra SNO og videre oppfølging 
✓ Litjernvegen, vedlikehold og rydding av kantvegetasjon, dialog med Viken Skog. 
✓ Turstier, skilting og merking, planlagte tiltak i regi av Vegglifjell Friluftslag (20 topper) 

og Kvisle Vel (Vergjedalen) 
✓ «Oppstarttanker» besøksstrategi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sak 11/2017 Referatsaker og delegerte saker 
 
Referatsaker (R)  
R 02/17  Rammer og opplegg for Nasjonalparkstyrer og verneområdestyrer - innmelding av behov for 

midler til tiltak i verneområder og bestilling av tjenester fra SNO - 2018 (Miljødir 09.11.17) 
R 03/17  Drift av nasjonalpark- og verneområdestyrer - søknad om midler for 2018 (miljødir 16.11.17) 
  
 
 
Delegerte saker (D) 
Ingen delegerte saker 
 
Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no  
 

  

Referatsaker tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
Sak 12/2017 Driftsbudsjett Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell 2018 

 
Fakta  
Miljødirektoratet informerer i brev datert 16.11.2017 om midler til drift av nasjonalpark- og verneområdestyrer for 
2018. Det forutsettes at nasjonalpark-/verneområdestyrene og fylkesmennene setter opp forslag til budsjett i 
fellesskap, og at fylkesmannen sender samlet budsjettforslag til Miljødirektoratet på vegne av styrene i eget fylke.  

 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat setter med bakgrunn i dette opp et budsjett som viser 
forventet ressursbruk til drift av styret for 2018. 

 
 

Vurderinger 
Forslag til budsjett er basert på erfaringer og regnskapet fra foregående år, og er vurdert ut fra det nivået som er 
realistisk sett i forhold til de erfaringene vi har med reiseutgifter, saksmengde og møteaktivitet.  

 
Forvaltningsstyrets møteaktivitet ligger erfaringsmessig på 5-6 møter og 1-2 befaringer pr. år i tillegg til nasjonal 
eller regional konferanse der styrene er invitert.  
 
Driftsbudsjettet for 2017 var på kr. 130 000,-. Regnskapsoversikt pr. 29.11.2017 viser et forbruk på kr. 65 816,-. 
Utgifter knyttet møter med Miljødirektoratet 14-15. november og styremøte 13. desember er ikke kommet med i 
oversikten. Lavt forbruk inneværende år knyttes videre til at det i 2017 ikke ble arrangert nasjonal konferanse der 
forvaltningsstyrene var invitert. 
 
Honorar og utgifter i forbindelse med møter/befaringer for 2018 anslås ut fra erfaringer fra tidligere møteintervall 
og befaringer til kr. 90 000,-. Utgifter knyttet til deltakelse på Nasjonalparkkonferanse eller annen nasjonal 
samling for styret anslås til kr. 40 000,-.  

 
Det er ikke lagt opp til utgifter under driftsposten “Forvaltnings/skjøtselsplaner” i 2018. 

 
 

Forslag til vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat vedtar følgende driftsbudsjett for 2018: 

 
Drift av forvaltningsstyret    130 000,- 
Forvaltnings- /skjøtselsplaner                    0,-  

 
Driftsbudsjettet legger opp til et aktivitetsnivå for styret som for 2017, men med høyde for ekstra utgifter knyttet til 
befaringer og deltakelse på konferanser. 

 
 

Behandling 
Enstemmig som forslag til vedtak 
 
 
 

http://fmephweb2/FMBU/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=617904&DB_DOKID=814947
http://fmephweb2/FMBU/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=617904&DB_DOKID=814947
http://www.miljovedtak.no/


Forvaltningsstyrets vedtak 
Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat vedtar følgende driftsbudsjett for 2018: 

 
Drift av forvaltningsstyret    130 000,- 
Forvaltnings- /skjøtselsplaner                    0,-  

 
Driftsbudsjettet legger opp til et aktivitetsnivå for styret som for 2017, men med høyde for ekstra utgifter knyttet til 
befaringer og deltakelse på konferanser. 
 
 
 
 
 
Sak 13/2017 Bestillingsmøte med SNO 2018 

 
Fakta 
Bestillingsmøtene er en formalisert prosess mellom forvaltningsmyndigheten for verneområdene og Statens 
naturoppsyn (SNO) lokalt. Prosessen har til hensikt å sikre god dialog og forutsigbarhet med hensyn til prioritering 
av oppsynsinnsats og gjennomføring av tiltak. Bestillingsmøtet er en arena for rapportering fra SNO lokalt, 
drøfting av status, utfordringer og tiltaksbehov. Frist for innmelding av behov for midler til tiltak i verneområdene 
gjennom Elektronisk søknadssenter (ESS) for 2018 er 10. januar 2018. 

 
Bestillingsmøtet gjennomføres som en dialog mellom forvaltningsstyret og SNO lokalt ved Håvard Kjøntvedt, og 
omfatter: 

1. Innspill til prioritering av personalressurser fra SNO-personell og deres tjenesteytere 
2. Tiltaksplan for 2018 og innmelding av behov for midler til tiltak 

 
 

Vurderinger 
For å få en oversikt over behovet for tiltak utarbeider forvaltningsstyret en tiltaksplan som vil gi grunnlaget for en 
forutsigbar forvaltning av tiltaksmidlene. Forslag til tiltak for 2018 er basert på innspill fra 
brukerinteresser/grunneiere samt tiltak som SNO og forvalter i samråd vurderer som aktuelle ut fra erfaringer i 
området.  

 
Forvaltningsstyret vurderer og prioriterer tiltakene i møtet, og kan legge inn nye tiltak eller fjerne tiltak de mener 
ikke bør prioriteres. Styret kan også komme med innspill til prioriteringer innenfor SNO sine kjerneoppgaver 
(SNO-ressurs).  

 
 
Behov for midler til tiltak: 

 

Nr Tiltak Ansvar/kontakt Beskrivelse  Kostnad År 

1 Tilrettelegging sti 
Storvatnet/Buvatnet 

SNO Rydding, merking og klopplegging 
langs eksisterende sti for å lette 
framkommelighet og unngå unødig 
slitasje. 

50 000 2018 

2 

 

Ferdigstilling av 
Madonnastien 

Forvaltnings- 
myndighet 

Steinsetting av siste del av 
Madonnastien. Tilrettelegging for 
opplevelse av TR, unngå unødig 
slitasje. Samarbeidsprosjekt mellom 
forvaltningsmyndighet, Sigdal 
kommune og Eggedal Turlag 

500 000 2018 

3 Besøksteller 
Madonnastien 

 

   2018 
2019 

 

 
 
 

Innspill om ønsket SNO-ressurs  
 

Videreføres som tidligere år med fokus på verneverdier, motorferdsel, forsøpling, rovfugllokaliteter og spillplasser. 
Konkrete tiltak i listen viser videreføring av tiltak med forventet tidsbruk (ukesverk) i parentes.  

 
1. Oppfølging av konkrete tiltak som er meldt inn og bevilget midler til gjennom ESS (2) 
2. Registrere og kartfeste rovfugllokaliteter, hekkeplasser for sårbare fugler og spillplasser (0,5) 



3. Følge opp fiskeørnlokaliteter (0,5)  
4. Kulturminner/kulturobjekt, registrering under annet oppdrag i felt (0,5) 
5. Registrere forekomst av andre fremmede arter (1)  
6. Tilrettelegging/klopplegging av stien Buvatnet-Storvatnet  2 
7. Følge opp dispensasjoner bygg/motorferdsel  2  

 
 
Forslag til vedtak 
Forslag til tiltaksplan og innspill om ønsket SNO-ressurs legges fram for drøfting i møtet. 
 
 
Behandling 
Forvaltningsstyret prioriterte tiltak og ønsket SNO-ressurs i møtet. 
 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Status for utførte tiltak i 2017 ble gjennomgått i møtet. Forslag til tiltak er basert på innspill fra 
initiativtakere/brukerinteresser og tiltak som SNO og forvaltning i samråd vurderer som aktuelle ut fra erfaringer i 
området. 
 
Forvaltningsstyret vedtar følgende tiltaksplan og bestilling for 2018 i tråd med prioriteringene i møtet: 
 
Behov for midler til tiltak i prioritert rekkefølge: 

 

Nr Tiltak Ansvar/kontakt Beskrivelse  Kostnad År 

1 Besøksteller 
Madonnastien 

 

Forvaltnings-
myndighet 

Besøksteller/ferdselsteller for å 
kartlegge ferdsel langs 
Madonnastien som grunnlag for 
arbeidet med besøksstrategi og 
ferdigstilling av tilretteleggingstiltak 
både langs stien og ved 
parkeringsplassene.  

 2018 
2019
2020 

 

2 

 

 

Ferdigstilling av 
Madonnastien 

Forvaltnings- 
myndighet 

Steinsetting av siste del av 
Madonnastien (ferdigstilling). 
Tilrettelegging for opplevelse av TR, 
unngå unødig slitasje. 
Samarbeidsprosjekt mellom 
forvaltningsmyndighet, Sigdal 
kommune og Eggedal Turlag 

500 000 2018 

3 Tilrettelegging sti 
Storvatnet/Buvatnet. 

SNO Rydding, merking og klopplegging 
langs eksisterende sti for å lette 
framkommelighet og unngå unødig 
slitasje. Fullføring av arbeid som ble 
startet i 2017. 

50 000 2018 

 
 
 

Innspill om ønsket SNO-ressurs  
 

Videreføres som tidligere år med fokus på verneverdier, motorferdsel, forsøpling, rovfugllokaliteter og spillplasser. 
Konkrete tiltak i listen viser videreføring av tiltak med forventet tidsbruk (ukesverk) i parentes.  

 
8. Oppfølging av konkrete tiltak som er meldt inn og bevilget midler til gjennom ESS (2) 
9. Registrere og kartfeste rovfugllokaliteter, hekkeplasser for sårbare fugler og spillplasser (0,5) 
10. Følge opp fiskeørnlokaliteter (0,5)  
11. Kulturminner/kulturobjekt, registrering under annet oppdrag i felt (0,5) 
12. Registrere forekomst av andre fremmede arter (1)  
13. Tilrettelegging/klopplegging av stien Buvatnet-Storvatnet  2 
14. Følge opp dispensasjoner bygg/motorferdsel  2  

 


