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REFERAT  
 
Utvalg:  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat (arbeidsmøte) 
Møtested: Eggedal Borgerstue 
Dato:  Tirsdag 27. november 2012 
Tidspunkt: Kl. 10.00-16.00 
Til stede:  Kari Ask, Tore Kravik, Frøydis H. Aasen, Dag Lislien, Gunnar Båsen, Håvard Kjøntvedt 

(SNO). Jon Atle Georgsen (politiet) og Trygve Morken (lensmann i Rollag) deltok på 
første del av møtet.  
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Sekretær        
 
 
 

 

 
 
ARBEIDSMØTE 
 
 
Dialogmøte SNO/Politi/Forvaltning  

 
Jon Atle Georgsen (politiet) orienterte om sin stilling og arbeidssituasjon. Han har nå 1 år permisjon fra fast 

politistilling i Lier, og har i tillegg til politiskolen utdanning fra skogskole og utmarksforvaltning. Stillingen er 
underlagt lensmennene, og han har oppgaver knyttet til miljøkriminalitet i begge politidistriktene (søndre og 
nordre) i tillegg til oppgaver i verneområdet. Han er normalt stasjonert i Sigdal, men har en kontordag i uka ved 
Rollag lensmannskontor.  
 
Arbeidet i Trillemarka er i hovedsak knyttet til veiledning og oppsyn og med tett samarbeid med SNO og 
forvaltningsmyndighet. Så langt har fokuset i verneområdet i stor grad vært knyttet til motorferdsel. Dette er 
imidlertid godt regulert i forhold til eksisterende regelverk i form av definerte løypetraséer og definerte behov 
knyttet til privat transport til husvære, og erfaringen så langt er at dette fungerer greit og at det er lite ulovlig 
kjøring. 
 
Det har vært noe usikkerhet blant brukere knyttet til bruk av båtmotorer. Bruk av båtmotor er regulert gjennom 
motorferdselloven (ikke verneforskriften) og det er gjort en jobb med forebyggende virksomhet og informasjon 
knyttet til dette. Erfaringen så langt tyder også på at det er noe usikkerhet rundt motorferdsel på veier i 
verneområdet, og at det er behov for informasjon og veiledning om hva som er tillatt. 
 
Samarbeidet mellom politiet, SNO og forvaltningen fungerer godt. Det er generelt lav terskel for kontakt, og 
erfaringen tilsier at politistillingen er et eksempel på god utnytting av en ressurs.  
 
 
Håvard Kjøntvedt orienterte om Statens naturoppsyn (SNO) sin rolle og deres arbeid i tilknytning til verneområdet 
(presentasjon vedlagt). SNO har tilsynsmyndighet knyttet til bl.a. naturmangfoldloven, viltloven, laks- og 
innlandsfiskeloven, friluftsloven, forurensningsloven, motorferdselloven, kulturminneloven. Oppgavene har fokus 
på tilsyn med naturtilstand og menneskelig adferd i form av kjerneoppgaver som å ivareta nasjonale miljøverdier, 
forebygge miljøkriminalitet, kontrollvirksomhet, veiledning og informasjon, skjøtsel, tilrettelegging og 
registreringer/dokumentasjon. I tillegg er SNO pålagt oppgaver knyttet til nasjonale satsingsområder innen 
rovviltforvaltning, kystoppsyn, verdensarv og naturveiledning. SNO samarbeider tett med forvaltningsmyndigheten 
som har en bestillerrolle med hensyn til naturoppsyn og feltarbeid. Håvard har i tillegg til Trillemarka 
oppsynsansvar for Skrim-Sauheradsfjella naturreservat samt fagansvar for Blefjell og Norefjell Reinsjøfjell 
villreinområder. Han bistår også i arbeidsoppgaver på Hardangervidda.   
 
Oppgavene i Trillemarka er i hovedsak knyttet til tilsyn med verneområdet og miljøverdier, informasjon og 
oppfølging av forespørsler fra forvaltningsmyndigheten. Konkrete oppgaver så langt har vært knyttet til merking av 
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reservatgrense (løveskilt), informasjonsbautaer/plakater, innsamling av data, søppelrydding, rasteplasser, 
klopplegging og skjøtsel. SNO fungerer som bidragsyter for forvaltningen og bindeledd mellom forvaltning og 
brukere.  
 
Erfaringen så langt er at lokal forvaltning på flere områder fungerer bedre enn den tradisjonelle modellen med 
fylkesmannen (FM) som forvaltningsmyndighet. Nærhet til området og brukerne samt en mindre formell dialog 
mellom forvaltning og SNO gjør det lettere å få til tiltak.  
 
Det pekes på behov for veiledning til brukere i verneområdet, og Morken foreslår et informasjonmøte rettet mot 
grunneierlag der både politi, oppsyn og forvaltning gir en innføring om arbeidet i verneområdet, og hvordan 
brukere kan forholde seg til regelverket. Forvaltningsstyret har planlagt et åpent møte når forvaltningsplanen er 
godkjent, og med innspillet fra politiet om deres informasjonsbehov, ser styret det som naturlig å kombinere dette 
i et felles informasjonsmøte der både forvaltning, politi og SNO presenterer sitt arbeid og hvilke rammer som 
gjelder i verneområdet så snart godkjent plan foreligger. Enighet i møtet om at dette er en god ide, og styret tar 
ansvar for at dette blir gjennomført. 
 
Kort oppklaringsrunde avslutningsvis om erstatningsutbetalinger, rolleforståelse (fondsstyret/utviklingsfondet 
kontra forvaltningsstyret), hjemmeside m.m.  
 
 
 
Bestillingsmøte med SNO 

 
Årsrapport fra SNO for 2012 
Håvard Kjøntvedt gjennomgikk status for utførte tiltak gjennom bestillingsdialogen for 2012. Dette er presentert i 
vedlagte årsrapport og omfatter bl.a. registrering av oppsetting av bord og benker i skifer/tre ved Nedre Tråenvatn 
og Medtjønn, opparbeidelse av parkering/snuplass ved Grøset, skilting og merking av stier samt skjøtsel av 
setervoll. 
 
 
Gjenomgang av innspill og prioritering av tiltak i bestillingsdialogen for 2013 
Forslag til tiltak i bestillingsdialogen for 2013 er basert på innspill fra brukere/grunneiere samt tiltak som SNO og 
forvaltning i samråd vurderer som aktuelle ut fra erfaringer i området. Styret vurderte og prioriterte tiltakene i 
møtet. 
 
Rollag Havnevesen har kommet med forespørsel om støtte/samarbeid knyttet til informasjonstavle i Rollag 
sentrum. Innspillet ble av styret vurdert som interessant, men med bakgrunn i det igangsatte kommunale arbeidet 
med utvikling av sentrum, foreslås det at Dag går inn som forvaltningsstyrets representant ved å delta i møter om 
sentrumsutviklingen og arbeidet som berører informasjon og tiltak i tilknytning til verneområdet. Det vil da være 
naturlig å spille inn eventuelle tiltak i neste års bestillingsdialog med SNO. 
 
Bestillingsdialogen 2013, prioritering av tiltak  
C-skjema: 
 

Tiltak Prioritet 

Parkering Fugleleiken 1 

Sittegruppe Fugleleiken 1 

Info Øytjønnvegen (kart) 1 

Bru over bekken mot Geiteskallen (NB materialvalg?) 1 

Parkering Bjørndalen 2 

Fortsette merking av stier (Grøset-Tråenvatn) 2 

Snuplass/parkering Nedalen/Åset 2 

Registrering av naturverdier på setervoller (oppstart) 3 

Fortsette skjøtsel Svartetjønn (årlig slått) 3 

 
 
B-skjema: Oppfølging og videreføring av oppgaver som tidligere, men forslag fra SNO om å registrere forekomst 
av kontortafuru i verneområdet. 
 
 
 
 
 
 
Orienteringer/avklaringer 
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Høringsprosess forvaltningsplan, status 
Planen er sendt ut på høring med frist for tilbakemelding 25. februar 2013. På spørsmål om det er behov 
for/aktuelt med åpne høringsmøter velger styret å ikke ha høringsmøter, men i stedet holde et felles 
informasjonsmøte sammen med politi og SNO når planen er godkjent. Styrets begrunnelse for ikke å ha 
høringsmøte er at det er kjørt en åpen prosess gjennom hele arbeidet med forvaltningsplanen de alle berørte har 
hatt god anledning til å delta, og at en derfor ikke ser det som påkrevet med høringsmøte. 
 
Kulturminnerapporten, status 
Avlutning av prosjektet og trykking av rapport har blitt forsinket. Siste beskjed fra prosjektleder og trykkeri er at 
den nå er klar for opptrykk i 1000 eks. 
 
Løypetraseen ved Buvatnet 
Forsøket med omlegging av traséen ved Buvatnet strandet da grunneier ikke ønsket omlegging slik 
forvaltningsstyret og SNO foreslo. Nytt forslag innebærer å legge traseen langs nordvestre bredd av Buvatnet. 
Omlegging av traséen tas opp til ny vurdering gjennom høringsprosessen på forvaltningsplanen.  
 
Oppdatering av hjemmesiden.  
Det er behov for oppgraderinger på hjemmesiden www.trillemarkarollagsfjell.no da ikke alle funksjoner fungerer 
like godt lenger. Samtidig ser en ulike behov som ikke er godt nok dekket. På spørsmål om styret ønsker at vi 
skal se på muligheten for å tilpasse oss DN sin hjemmesidemal for større verneområder, er styret samstemt på at 
de foreløpig ønsker at det gjøres nødvendige tilpasninger på eksisterende side. Forvalter jobber videre med 
saken. 
 
Reiseregninger/timelister 
Påminnelse om at det er ønskelig å få inn alt av reiseregninger og timelister for 2. halvår før nyttår. 
 
Økonomi fra 2014 
Så langt har vi ikke fått tilbakemelding fra DN angående videreføring av utbetalinger. Forvalter følger opp. 

 
 

 

http://www.trillemarkarollagsfjell.no/

