
PROTOKOLL 
 
Utvalg:  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat 
Møtested: Sigdal kommunehus 
Dato:  Onsdag 24. november 2010 
Tidspunkt: Kl. 09.00-15.45 
 
Til stede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Gunnar Båsen, Tore Kravik, Liv Jorunn Ruud 
 
 

 
Møtet var lagt opp med separate møter for bestillingsdialogen med SNO, statusmøter for kulturminneprosjektet og 
forvaltningsplanen og med ordinært styremøte til slutt. 

 
Håvard Kjøntvedt (SNO), Hilde Roland (prosjektleder kulturminner) og Leif Simonsen (prosjektleder 
forvaltningsplan) deltok på de temaene som berørte deres arbeidsområder. 
 
 
 
Rollag, 01.12.2010 
  
 
 
Hege Jaren 
Sekretær 
 
 

 

 
 
Bestillingsdialogen 

Håvard Kjøntvedt fra SNO orienterte om status på årets bestilling, og møtet gikk i fellesskap igjennom innspill til 
bestillingsdialogen for 2011. Dette resulterte i følgende: 
 
A-skjemaet (SNO kjerneoppgaver) 
 

Informasjon Oppsetting av verneplakater i felt, fortsette arbeid fra 2010 

Verneverdier Kontroll, tilsyn og informasjon 

Motorferdsel Kontroll og oppfølging (barmark og snøscooter) 

Forsøpling Oppfølging og rydding 

Rovfugllokaliteter 
m.m.  

Registrering og kartfesting av lokaliteter og hekkeplasser for sårbare fugler, spillplasser for 
skogsfugl 

 
 
B-skjemaet (bestilling av personalressurser) 
 

 Førstegangsmerking av reservatgrense, fortsette arbeidet fra 2010. 
 Bistand feltarbeid og registreringer i tilknytning til arbeidet med forvaltningsplan for verneområdet.  

 Bistand feltarbeid og registreringer i tilknytning til kulturminneprosjekt i verneområdet 

 Registrere og kartfeste rovfugllokaliteter, hekkeplasser for sårbare fugler og spillplasser for skogsfugl 

 Følge opp fiskeørnlokalitet ved Buvatn, samt andre kjente lokaliteter. Generelt naturoppsyn.   
 
   
C-skjemaet (tiltak), prioritert 

1. Skilt/tavler til verneplakat. Ansvar: SNO. 5 stk a 25 000, Kostnad: 140 000 
2. Registrering og skjøtselsplan øvre og nedre Fjøslien. Kostnad: 70 000. 
3. Snuplass ved N. Tråenvatn. Kostnad: 60 000. 
4. Søppelrydding. Kostnad: 5000,-  

 
  
Prosjekt kulturminner 

Prosjektleder Hilde Roland la fram statusrapport for kulturminneprosjektet og orienterte om arbeidet så langt. 
Hovedtyngden av registreringen denne sesongen har vært knyttet til Rollag sin del av verneområdet, og det 
rapporteres om godt samarbeid med grunneierne som har bidratt med lokal kunnskap.   
 
 
 



Forvaltningsplanen 

Prosjektleder Leif Simonsen presenterte status for arbeidet. Hovedfokuset denne sesongen har vært kartlegging 
av status. Arbeidet er gjennomført ved hjelp av SNO og innleid hjelp i tillegg til en rasjonell kobling mot 
kulturminneprosjektet som også har foretatt registreringer i området. Dataene skal nå bearbeides og settes i 
system. Forvaltningshåndboka er oppdatert med en del endringer høsten 2010, og denne skal legges til grunn for 
arbeidet. Det er arbeidet en del med struktur på plandokumentet, og det er samlet innspill og kart til arbeidet. 
Hovedtyngden av skrivearbeidet og vurderinger knyttet til dette forventes fra nyttår av.  
 
Det ble fremmet forslag om et felles møte med formannskapene i løpet av februar, der arbeidet presenteres og 
det gis mulighet til innspill og dialog i forhold til andre prosjekter og samarbeidsarenaer. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ordinært styremøte 
 

 
Saker: 

 
Sak 29/2010 Protokoll og referatsaker 
Sak 30/2010 Delegerte saker 
Sak 31/2010 Søknad om rydding av setervoller, Bjørg Guttormsen (utsatt sak 27/10)  
Sak 32/2010 Eventuelt 
   
 
 
Orienteringer/diverse: 
 

Grensesaker, orientering og gjennomgang etter befaring 
 
Orienteringer 

 Skogsbilveg sør for Tundra. Grensa er trukket vekk fra vegen. Ferdig merket. 

 Innmark Juvet, grensa er trukket vekk fra innmarka. Ferdig merket. 
 

Vurderinger etter befaring mellom forvaltningsstyret, FM, jordskifteverket og grunneiere. 

 Traktorveg Åsan, Forvaltningsstyret anbefaler at grensa legges i kant med vegen slik at denne kan 
brukes for adkomst til jorde og nedenforliggende skog. Smia anbefales også trukket ut (se kart). 

 Reguleringsplan Låg, Forvaltningsstyret anbefaler at vernegrensa justeres slik at adkomst til oppmålt 
tomt og eksisterende veg/snuplass som er i tråd med reg. plan. holdes utenfor verneområdet. Dette 
medfører en mindre justering av vernegrensen i forhold til eksisterende veger (se kart). 

 
Redningstjeneste, praksis ang. kjentmannsturer 
Orientering om forutsetninger i henhold til forvaltningshåndboka og praksis fra sammenlignbare områder. Dette 
innebærer at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til kjentmannskjøring på gitte vilkår når øvingsplan er 
godkjent/anbefalt av politimester. Politimesteren skal gjennomgå søknadene og gi sin vurdering før søknaden 
oversendes forvaltningsmyndigheten. 
 
Økonomi 
Kort orientering om regnskapsmessig status pr. 24.11.10 
 
 
 
Sak 29/10 Protokoll og referatsaker 

  R 4/2010   10/747 Grensegang Ihlen  
  Vedtak 

  Protokoll fra møtet 22.09.20 godkjennes. Referatsak tas til etterretning. 
 
 
Sak 30/10 Delegerte saker 

D 21/2010 10/625 Tillatelse til løypekjøring, Hans Kristian Aalien 
D 22/2010 10/600 Tillatelse til løypekjøring, Tommy Ødegård 
D 23/2010 10/596 Tillatelse til løypekjøring, Erling Løvlid 
D 24/2010 10/651 Tillatelse til løypekjøring, Gisle Løvlid 
D 25/2010 10/688 Tillatelse til løypekjøring, Ragnar Bendiksby 
D 26/2010 10/670 Tillatelse til løypekjøring, Bjørn Roar Hagavold 
D 27/2010 10/671 Tillatelse til løypekjøring, Kjell Terje Hagavold 



D 28/2010 10/666 Tillatelse til løypekjøring, Ola Tonby 
D 29/2010 10/667 Tillatelse til løypekjøring, Arne Tonby 
D 30/2010 10/668 Tillatelse til løypekjøring, Bjørn André Tonby 
D 31/2010 10/711 Tillatelse til løypekjøring, Rollagsfjell Sti- og løypelag 
D 32/2010 10/669 Avslag på søknad om løypekjøring, Jeanette Aronsen 
D 33/2010 10/673 Avslag på søknad om løypekjøring, June Ulberg 
D 34/2010 10/672 Avslag på søknad om løypekjøring, Andreas Jorde 
D 35/2010 10/689 Avslag på søknad om løypekjøring, Sissel og Arne Stiberg 
D 36/2010 10/698 Tillatelse til løypekjøring, Morten Narumshagen 
D 37/2010 10/742 Tillatelse til løypekjøring, Ole Ulberg 
D 38/2010 10/657 Tillatelse til løypekjøring, Frode Gulsvik 
D 39/2010 10/744 Tillatelse til løypekjøring, Vegar Strandbråten 
D 40/2010 10/665 Tillatelse til løypekjøring og privat transport med snøscooter, Oddvar  
                                           Tonby 
D 41/2010 10/759 Tillatelse til transport med snøscooter, Håkon og Nils Fulsaas 
D 42/2010 10/743 Tillatelse til transport med snøscooter, Nerid Kongsjorden 
D 43/2010 10/647 Tillatelse til transport med snøscooter, Kjell Arne Grønhovd 
D 44/2010 10/602 Tillatelse til transport med snøscooter, Ole Green 
D 45/2010 10/603 Tillatelse til transport med snøscooter, Torstein Hagen 
D 46/2010 10/629 Tillatelse til transport med snøscooter, Erland Frøvoll  
D 47/2010 10/626 Tillatelse til transport med snøscooter, Astrid Hagavold 
D 48/2010 10/623 Tillatelse til transport med snøscooter, Ingvar Kvarme 
 
 
Vedtak 

Ingen merknader. Delegerte saker tas til etterretning. 
 
 
 

Sak 31/10  Søknad om rydding av setervoller, Bjørg Guttormsen (utsatt sak 27/10)  
 

Fakta 

Bjørg Guttormsen søker om tillatelse til rydding av setervollen ved Grunntjernhytta på 
eiendommen G/bnr 130/6 i Trillemarka. Det søkes samtidig om tillatelse til rydding av to 
tilstøtende setervoller tilhørende Margrethe Aalbjerk G/bnr 130/5 og Aslaug Nordby Olsen G/bnr 
130/7. Søker nevner også at låven på Grunntjern er planlagt restaurert. 
 
Saken ble lagt fram for behandling i møte 22.09.10. Når godkjent forvaltningsplan foreligger, vil 
rydding og stell av setervoller og inntil 3 daa hyttetomter være tillatt jfr. §4 punkt 13 i 
verneforskriften. Det samme gjelder vedlikehold av bygninger som er definert i forvaltningsplan 
jfr. §4 punkt 10 i verneforskriften. Verneforskriften har ingen hjemmel som gir anledning til 
rydding av setervoller eller vedlikehold av bygninger som ikke er listet opp og avgrenset i 
forvaltningsplan, og saksbehandler innstilte på avslag av søknaden inntil godkjent 
forvaltningsplan foreligger.  
 
Saken ble vedtatt utsatt med bakgrunn i forslag om å rådspørre Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) om hvordan slike saker bør behandles i påvente av forvaltningsplan. Både Fylkesmannen 
(FM) og DN er rådspurt.  

 
 
  Vurderinger 

Anbefalingene fra FM og DN legges fram og diskuteres i møtet. 
 
 

Forslag til vedtak 

  Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
Vedlegg 

 
 

Forvaltningsstyrets vedtak 
Verneforskriften har ingen hjemmel som gir anledning til rydding av setervoller eller vedlikehold 
av bygninger som ikke er listet opp og avgrenset i forvaltningsplan. Arbeidet med 
forvaltningsplanen pågår og er planlagt ferdigstilt våren 2012. 
 



Forvaltningsstyret vedtok i sak 18/2009 å åpne for rydding av stier og setervoller med hjemmel i 
den generelle dispensasjonsbestemmelsen i § 7 i verneforskriften, og det ble sendt ut 
informasjon om dette til alle grunneiere i verneområdet. Saken ble fulgt opp i sak nr. 34/2009 
med påfølgende retningslinjer for behandling av søknader om rydding, og søknadsfristen ble 
satt til 1. juni 2009. Etter denne dato har det ikke vært gitt tillatelse til rydding av setervoller i 
verneområdet. 
 
1. juli 2009 trådte naturmangfoldloven i kraft, og med denne bortfalt forvaltningsmyndighetens 
mulighet til å benytte den generelle dispensasjonsbestemmelsen i verneforskriften (§ 7), da 
denne erstattes av § 48 i naturmangfoldloven. Dispensasjonsadgangen etter denne hjemmel er 
begrenset og det stilles særskilte krav til dokumentasjon på tiltakets virkning på verneverdiene 
før det evt. kan gis dispensasjon. Det vises til vurderinger i forhold til naturmangfoldloven i sak 
27/10.  
 
Med bakgrunn i dette ser forvaltningsstyret seg nødt til å avslå søknad fra Bjørg Guttormsen om 
tillatelse til rydding av setervollen ved Grunntjernhytta på eiendommen G/bnr 130/6 samt 
tilstøtende setervoller tilhørende Margrethe Aalbjerk G/bnr 130/5 og Aslaug Nordby Olsen G/bnr 
130/7. Saken kan tas opp til ny vurdering når hjemmelsgrunnlaget i form av forvaltningsplan for 
verneområdet er på plass. 
 
En ønsker likevel å presisere at forvaltningsstyret ser det som kurant å utføre tiltak av akutt 
karakter knyttet til fjerning av trær som ved vindfall står i fare for å ødelegge bygninger, eller 
nødvendig vedlikehold av stående bygninger som ikke medfører oppgradering eller 
standardheving. Det forutsettes at det tas kontakt med forvaltningsmyndigheten for avtale om 
befaring og gjennomgang av evt. forutsetninger før tiltaket iverksettes. Større tiltak eller 
restaureringsarbeider skal vente til forvaltningsplanen foreligger, og vurderes etter føringer i 
denne. 

    

 
 

 
Sak 32/10  Eventuelt 
   

Fakta 
 

Forslag til vedtak 

 
  Vedlegg 

     
Forvaltningsstyrets vedtak 

   

 


