
Forvaltningsstyret for Trillemarka – Rollagsfjell 
Referat fra møte 4. Mars 2009  

Til stede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Tore Kravik, Gunnar Båsen, Liv Jorunn Rud og Hege Jaren 

 
Sak 1. Informasjon 

• Informasjon om NRK-program (Ut i naturen) ved Torgeir Bech Lande. 
Lande har jobbet for og vært fast leverandør av naturprogrammer til NRK. Ønsker å lage film om 
Trillemarka, og har søkt diverse instanser om støtte til å produsere en film som viser hva Trillemarka-
Rollagsfjell er, hvor det er og hvorfor området er vernet. Lande ønsker gjennom filmen å fokusere på 
verdiene som gjør området spesielt, tidligere bruk og kulturhistorie uten å blåse liv i konflikten som 
har preget verneprosessen, og søker forvaltningsstyret om kr. 100.000,- til prosjektet. NRK, MD og DN 
bidrar også økonomisk. 
 

• Informasjon om bokprosjekt ved Tom Schandy 

Tom Schandy og Tom Helgesen har tidligere gitt ut flere bøker knyttet til natur og kultur, og har nå 

planer om å lage en bok om Trillemarka-Rollagsfjell. De ønsker å fokusere på kvalitetene på en positiv 

måte, vise tidligere bruk av området og hvilke naturverdier området byr på. Vernekonflikten vil bli 

omtalt, men de har ikke noe ønske om å blåse liv i den. Målet er en positiv bok som kan være god 

reklame for kommunene, som kan bidra til stolthet og dyrking av lokal identitet. Totale kostnader for 

prosjektet er anslått til kr. 500.000,-. Søknad om økonomisk støtte i størrelsesorden 300.000,- sendes 

forvaltningsstyret i løpet av kort tid 

 

Styret vil ta stilling til begge søknader når økonomiske forhold er klarlagt. 

 

Sak 2.   Presentasjon av forvalter 

Undetegnede er ansatt som forvalter for Trillemarka-Rollagsfjell. Kort presentasjon av bakgrunn samt 

orientering om muligheten for en gradvis overgang fra nåværende stilling i Rollag kommune til full 

forvalterstilling 1. Juni. 

 

Sak 3. Ønsker om innhold i møtet med USS 

 Styret ønsker å ta opp følgende saker i møtet med USS onsdag 11. Mars: 

1. Forvaltningsstyrets og forvalterens rolle og ansvarsområde 

2. Delegasjonsbrevet fra DN – gjennomgang og fortolkning av innholdet 

3. Forvaltningsplanen sett i forhold til rammer i verneforslag og Kgl. Res.  

 

Sak 4. Trillemarka naturreservat nettside 

Styret ønsker å utrede muligheten for å få på plass en formell nettside for verneområdet. Påtroppende 

forvalter undersøker mulighet for domene for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, og ser litt på hva 

lignende områder har gjort. 

  

Sak 5. Møter og datoer 

Neste møte er bestemt til onsdag 18. Mars kl. 13.00-15.30 på kommunehuset i Rollag. Agenda for 

møtet vil være søknader, nettside og økonomiske rammer.  

 

 

09.03.2009 

Hege Jaren 


