
FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL 

 
 
Møte i forvaltningsstyret 29.04.2009 
 
Tilstede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Tore Kravik, Liv Jorunn Ruud, Gunnar 
Båsen, Lars Inge Enerstvedt (SNO), Kjell Ove Hovde 
 
Sted: Sigdal kommunehus 
 
Tid: 29.04.2009 kl. 13.00- 16.00. 
 
Agenda: 
 

Sak 14/2009: Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
 
Sak 15/2009: Behandling av klage på vedtak- Nils Fulsaas. 
 
Sak 16/2009: Orientering om tilsagn om tilskudd fra SNO. 
 
Sak 17/2009: Nettside for Trillemarka-Rollagsfjell NR. – orientering fra Hege 
 
Sak 18/2009: Aktuelle skjøtselstiltak i 2009- Søknadsfrist, utlysning. 
  
Sak 19/2009: Tur til Dovre/ Trondheim - Kari orienterer/ diskusjon. 
 
Sak 20/2009: Referat fra møte mellom ordførere/rådmenn på Rødberg 
31.03.2009- Kari/ Steinar orienterer. 
 
Sak 21/2009: Forvaltningsplan- skisse til framdrift og organisering. 
 
Sak 22/2009: Revidert søknad om støtte til bokprosjekt ”Trillemarka- 
Rollagsfjell”- Tom Schandy & Tom Helgesen. 
 
Sak 23/2009: Søknad fra Sigdal Næringshage om informasjonsmidler 
 
Sak 24/2009: Referatsaker/ orienteringer. 
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Sak 14/2009: Protokoll/referat utsendt etter forrige møte. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 

Sak 15/2009: Klage på vedtak i sak 1/2009: Søknad om hogst av virke til påbygg 
av eksisterende seterbu og restaurering av ”kokebu” – Aaset i Rollag 

 
Saksopplysninger:  
Nils Fulsaas klager ved brev datert 30/3-09 på vedtak i sak 1/2009 om hogst av virke til 
påbygg av eksisterende seterbu og restaurering av ”kokebu” på Aaset i Rollag. I klagen 
skriver søker at han mener det ikke er behov for befaring og blinking av virke til 
restaurering på seterhuset. Han mener at han har kompetanse innen både skogbruk og 
byggfag som er relevant. Videre skriver han at han kan bruke vindfall i restaureringen av 
bua, og at det er seterbua han ønsker å restaurere først. 
 
Forvaltningsstyret skal med bakgrunn i klagen ta saken opp til ny vurdering. Dersom 
forvaltningsstyret omgjør sitt vedtak etter klagers ønske vil dette vedtaket bli gjeldende. 
Dersom Forvaltningsstyret vedtar å opprettholde sitt vedtak skal saken oversendes til 
overliggende forvaltningsorgan, det vil si Direktoratet for Naturforvaltning. DN vil så 
fatte endelig vedtak i saken. Endelig vedtak i klagebehandlingen er endelig og kan ikke 
påklages (jmf: Forvaltningslovens §28-36). 
 
Vurdering: 
Forvaltningsstyret må vurdere om det i anken har framkommet nye opplysninger som gir 
grunnlag for å gjøre om det opprinnelige vedtaket. Nye opplysninger i anken er søkers 
kompetanse på skogbruk og byggfag, og opplysningen om at søker ønsker å restaurere 
seterbua først. Videre også muligheten for å bruke vindfall til restaureringen.  
Grunnlaget for at saken ble utsatt i påvente av befaring var Forvaltningsstyrets behov for 
å se omfanget av hogsten og restaureringen. Videre å vurdere konkret på stedet hvilken 
konflikt som ville ligge i forhold til verneinteressene ved søkers uttak av virke. Det er 
svært mange bygninger i reservatet, og utfallet av behandlingen i de første sakene vil 
kunne ha stor presedensverdi for senere saker. Det er derfor viktig at forvaltningen får 
anledning til å sette seg godt inn i problemstillingene før de første vedtakene treffes.  
Jeg kan ikke se at disse spørsmålene er avklart gjennom innholdet i anken. Søkers 
kompetanse på skogbruk og byggfag betviles ikke, men det viktigste i denne saken er 
forholdet til verneformålet og i hvilken grad dette berøres av de omsøkte tiltakene. 
  
 
Forslag til vedtak: 
Forvaltningsstyret opprettholder sitt opprinnelig vedtak i sak 1/2009. Klagen sendes over 

til Direktoratet for Naturforvaltning for endelig behandling. 

 
Begrunnelse for vedtak: 
Det framkommer ikke opplysninger i anken som i tilstrekkelig grad endrer grunnlaget for 

opprinnelig vedtak i saken.   
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Forvaltningsstyrets vedtak: 
Behandling:  Enstemmig. 
Vedtak: 
Som innstilling 
Forvaltningsstyret opprettholder sitt opprinnelig vedtak i sak 1/2009. Klagen sendes 
over til Direktoratet for Naturforvaltning for endelig behandling. 
 
Begrunnelse for vedtak: 
Det framkommer ikke opplysninger i anken som i tilstrekkelig grad endrer grunnlaget 
for opprinnelig vedtak i saken.   
 
 
 

Sak 16/2009: Orientering om tilsagn om tilskudd fra SNO. 
 

Saksopplysninger:  
Forvaltningsstyret søkte før jul 2008 om midler fra SNO med formål kartlegging av 
kulturminner med mer. Søknaden er nå behandlet og Forvaltningsstyret har fått tilsagn 
om 350.000 kr til kartlegging av kulturminner og 150.000 kr til produksjon av kart over 
verneområdet.  
 
Vurdering: 
Saken legges fram for diskusjon om hvordan midlene skal disponeres. 
Drøfting i møtet: 
 
Informasjon fra Lars Inge Enerstvedt (SNO):  
Kulturminner: hvor begynne ? 

- Forvaltningsstyret får de bevigede midlene i posten i brev. Kan overføres til neste 
år. I SNO må de bruke opp innen året. Kan også bytte poster hvis det må gjøres 
med god begrunnelse. Oppfordrer til å bruke opp pengene.  

- Fylkeskommunen faginstans drøfte med dem om gjennomføringen. Innhente 
tilbud i henhold til innkjøpsreglement. Gode ressurspersoner i bygdene som 
kjenner til historisk bruk og gode til å skrive. Verneverdiene er skapt gjennom den 
historiske bruken. Kvalitetssikre med FK. Jørn Jensen hos FK nevnt.  Finne god 
prosjektleder. Kan finnes midler hos FK i forbindelse med kulturminneåret. 

Kari: viktig å samordne.  
Steinar: enig i koordinering.  
Tore: Aktulle navn: Even Tråen, Narve Lid, Per Lyder Frøvoll, m.fl. 
 
Kart:  
Lars Inge: utarbeide kart via statens kartverk (Ugland IT group).  Bestemme området og 
tema for kartet. Turformål det primære ? med attraksjoner ? hele baksida kan brukes til 
mye informasjon. OK å vente til neste år med fullføring. 
Gunnar: kart med sammenheng over verneområdet. Noe ala turkartserien. Kort og lang 
sikt, på sikt kart over området på turbasis, enklere brosjyrer med enklere kart i en 
overgangsperiode.  
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Steinar: stort område , oversiktskart over hele området, førsteversjon, synfarer på nytt 
legger inn turstier med mer i forbindelse med forvaltningsplan, attraksjoner viktig, 
fyrtårn, inngangsporter, hvor skal man kjøre, - viktig at det omfatter innfartsveiene.  
Tore: ikke nødvendig å legge mye penger i kart nå, men må bruke all informasjon som 
kommer fram i forvaltningsplanen til endelig versjon. 
Kari: korrigere navn, feil sted og navn, kanskje ikke lurt å forhaste seg. Begynne med å 
orientere seg i landskapet. Kart som viser innfallsårene til området. I og med at vi har 
pengene; kan bruke 400” fordi vi ikke har fått begynt på kartet.  
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten innstilling. 

 

Forvaltningsstyrets vedtak: 
Behandling:  Enstemmig. 
Vedtak: 
Kulturminner: Ta kontakt med Fylkeskommunen for å ha et innledende møte. 
Vektlegge den kulturhistoriske delen i første omgang.  Forvaltningsstyret ser på dette 
som er prosjekt som må gå over flere år. 
Kart: Lage en midlertidig versjon relativt kjapt.  Endelig versjon etter at informasjon 
har blitt systematisert. Be om presentasjon fra Uglang IT Group og en leverandør til. 
 
 

 Sak 17/2009: : Nettside for Trillemarka-Rollagsfjell NR. – orientering fra 
Hege 

 
Forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten innstilling. 

 

 
Forvaltningsstyrets vedtak: 
Behandling:  
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte, hvor Hege er med. 
 

 Sak 18/2009: Aktuelle skjøtselstiltak i 2009- Søknadsfrist, utlysning. 
 
Saksopplysninger:  
På møte i Drammen 18. januar med DN og SNO ble det påpekt at mange verneområder 
ikke får utført skjøtselstiltak. Trillemarka- Rollagsfjell NR har 2 millioner tilgjengelige 
midler til skjøtselstiltak med mer. De neste 3 årene vil det også komme inn 1 million årlig 
til samme formål. Etter denne tid er det mer usikkert med skjøtselsmidler. 
 
Vurdering: 
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Ut fra at det er avsatt betydelige midler til skjøtselstiltak for Trillemarka- Rollagsfjell 
naturreservat vil det være ønskelig å kunne komme i gang med noen tiltak allerede i 
sommer. Hvis Forvaltningsstyret skal organisere dette helt på egen hånd vil dette bli 
svært ressurskrevende. En mulig løsning vil derfor være en utlysning i aviser, og eller 
utsendelse til berørte rettighetshavere med mulighet for å søke om midler til 
skjøtselstiltak. I verneforskriftenes §4 er det listet opp de skjøtselstiltakene som kan 
gjennomføres uten søknad om gjennomføring av tiltaket. De mest aktuelle 
skjøtselstiltakene er listet i punkt 13 og 18. Dette gjelder rydding av eksisterende 
setervoller, og merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper, bruer, skilt 
og lignende. Forutsetningen for at disse tiltakene ikke er søknadspliktige er at 
avgrensning av setervollene er kartfestet i forvaltningsplan og det samme gjelder 
kartfesting av stier og løyper. Avklaringene i forvaltningsplan vil ikke kunne rekke å bli 
gjennomført i forkant av sommeren. Aktuelle tiltak vil derfor måtte behandles i 
Forvaltningsstyret som tillatelser til tiltak etter §5 parallelt med tilskuddsakene.  
 
Jeg vil foreslå at man i 2009 fokuserer på tiltak for tilrettelegging av området og 
skjøtselstiltak som rydding av eksisterende stier, aktuelle skjøtselstiltak for å fremme 
verneformålet og rydding av setervoller slik de er vist på økonomisk kartverk. Når det 
gjelder merking vil det trolig være fornuftig å bli enige om en enhetlig merking over hele 
området, i form av en merkeinstruks. Jeg mener det vil være fornuftig å følge 
”Merkehåndboka” utgitt av Den Norske Turistforening, Forbundet Kysten og 
Friluftsrådenes landsforbund i 2002. Her er det en beskrivelse av hvordan rydding og 
merking kan gjøres. Det er foreslått bruk av blå farge til merking av stier i skogsterreng. 
Så lenge en holder seg til eksisterende stier, og bruker denne instruksen burde ikke dette 
skape noen presedens som blir problematisk senere. Når det gjelder setervollene mener 
jeg at avgrensningen som ligger på det gamle økonomisk kartverket vil være en mal i 
kartfestingen som skal foretas i forvaltningsplanarbeidet. Samme vurderinger kan gjøres i 
forhold til aktuelle tiltak på setervoller i 2009.  
Aktuelle skjøtselstiltak for å fremme verneformålet må vurderes konkret hver for seg når 
de dukker opp.    
 
 Forslag til vedtak: 
Forvaltningsstyret oppfordrer grunneiere og rettighetshavere innenfor Trillemarka- 

Rollagsfjell naturreservat til å søke om midler til skjøtelstiltak sommeren 2009. Følgende 

tiltak prioriteres i 2009: 

 

- Rydding og merking av eksisterende stier og seterveier, og tiltak for å redusere 

terrengslitasje på eksisterende stier. 

- Rydding av setervoller innenfor avgrensning med markslag” innmark” på 

gammelt økonomisk kartverk. 

- Skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. 

 

Tiltaket bekjentgjøres gjennom annonser i lokalavisene og brev til grunneiere og 

rettighetshavere innenfor naturreservatet. 
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Forvaltningsstyrets vedtak: 
Behandling:  
Kari: sette søknadsfrist til 1. juni. Viktig at det framgår av annonsen av forvaltningsplan 
ikke er på plass. Må kunne forsvares ut fra verneforskriftene.   
Steinar: Mer målrettet å foreslå direkte tiltak allerede. Kanskje bedre med søknadsfrist 
neste år. Skaper forventninger ved å sende til alle.  Hva prioriterer forvaltningsstyret.  
Søknader behandles på møte under turen til Dovre/DN, møtes på Nesbyen for å holde 
møte og behandle sakene.  
Tore: Fornuftig å få ut annonse nå. Mange venter på det. Viktig å få fram betenkningene 
ved tiltak.   
Gunnar: Lurer på om det kan være nok med annonse. 
Liv- Jorunn: Mener det bør gå ut brev. 
Konklusjon: Som innstilling, med tillegg om søknadsfrist til 1. juni. Og forbehold om 
godkjenning i forvaltningsstyret for aktuelle tiltak.  Omsøkte tiltak må kartfestes, og være 
kostnadsberegnet.   
 
Vedtak: 
Forvaltningsstyret oppfordrer grunneiere og rettighetshavere innenfor Trillemarka- 
Rollagsfjell naturreservat til å søke om midler til skjøtelstiltak sommeren 2009. 
Følgende tiltak prioriteres i 2009: 
 

- Rydding og merking av eksisterende stier og seterveier, og tiltak for å redusere 
terrengslitasje på eksisterende stier. 

- Rydding av setervoller innenfor avgrensning med markslag” innmark” på 
gammelt økonomisk kartverk. 

- Skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. 
 
Tiltaket bekjentgjøres gjennom annonser i lokalavisene og brev til grunneiere og 
rettighetshavere innenfor naturreservatet. 
 
Søknadsfrist settes til 1. juni. Det tas forbehold om godkjenning i Forvaltningsstyret 
for aktuelle tiltak. Omsøkte tiltak må kartfestes, og være kostnadsberegnet.  
 
 

Sak 19/2009: Tur til Dovre/ Trondheim - Kari orienterer/ diskusjon. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten innstilling. 

 

 
Forvaltningsstyrets vedtak: 
Behandling:  
Kari: møtested Oppdal med Dovre, konklusjon på reisemiddel: minibuss. Steinar kan 
kjøre. Gunnar kan avlaste. Leie 3-4000 kr + noen tillegg.  Reise tirsdag 9. juni, overnatte 
på Oppdal. Klar til infoøkt onsdag formiddag,. Vertskapet blir med til Hjerkinn for info. 
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Hjemreise derfra. Satser på møte ved avreise på Nesbyen .  Aktuelt å invitere med  
vararepresentanter. Kari jobber med opplegget. Lager skisse som mailes rundt. Trenger 
hotell på oppdal. Hjemreise på onsdag 10. juni. Varaene inviteres med på turen. Steinar 
bestiller buss. Kari koordinerer program og overnatting. Tore sjekker om det er mulig 
med møterom i Nesbyen.   
Vedtak: 
Turen gjennomføres 9.-10. juni, program avklares i løpet av kort tid. 
Varamedlemmene til styret inviteres med på turen. Frist for påmelding fra 
varamedlemmer til styret settes til 15. mai. 
 
 
 

Sak 20/2009: Referat fra møte mellom ordførere/rådmenn på Rødberg 
31.03.2009- Kari/ Steinar orienterer. 

 
Forslag til vedtak:  
Saken legges fram uten innstilling. 

 

 
Forvaltningsstyrets vedtak: 
Behandling:  
KASK + Arena Trillemarka- videre framdrift, kommunedelplanen; sikte på befaring i 
forbindelse med megling senest høsten 2009. Sigdal har vedtatt KASK, Rollag og Nore 
og Uvdal har bestemt å delta i både Arena + KASK. Utviklingsfond, Toini Næss (Tore 
Øystein Strømsodd) og Ole Bertil Grennæs fra Innovasjon møter på møte 8. mai med 
rådmenn og ordførere. Felles formannskapsmøte 1. september kl. 18.00 i Sigdal; tema; 
veien videre, KASK, arena m.m.  
 
Vedtak: 
Tas til etterretning.  
 

Sak 21/2009: Forvaltningsplan- skisse til framdrift og organisering. 
 
Saksopplysninger/ vurdering: Se vedlagte dokumenter: Mandat for arbeidet med 

Forvaltningsplan for T-R og Skisse til Forvaltningsplan for T-R.  
 
Forslag til vedtak: 
Arbeidet med forvaltningsplan for Trillemarka- Rollagsfjell gjennomføres etter mal i 

”skisse til forvaltningsplan for Trillemarka – Rollagsfjell” og ”Mandat for arbeidet med 

Forvaltningsplan for T-R”, begge datert 20. april 2009.   

Sekretær/forvalter gis i oppdrag å legge ut oppdraget som prosjektleder for 

Forvaltningsplanen på DOFFIN. 

Forvaltningsstyret ber om et møte med de berørte kommunene og SNO for å diskutere 

behovet for og organiseringen av feltarbeidet sommeren 2009.  

 
Forvaltningsstyrets vedtak: 
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Behandling:  
Steinar: organiseringen er tilfredsstillende, kjernen ligger i god prosjektledelse. Resten 
må uansett tilpasses noe underveis.  
Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Som innstilling.  
 

Sak 22/2009: Revidert søknad om støtte til bokprosjekt ”Trillemarka- 
Rollagsfjell”- Tom Schandy & Tom Helgesen. 

 
Saksopplysninger: 
Tom Schandy og Tom Helgesen søker i brev mottatt 15. april 2009 om 150.000 kr til et 
bokprosjekt om Trillemarka- Rollagsfjell. De samme søkte i brev datert 5. mars om 
300.000 kr til samme prosjekt. Søknadsbeløpet er nå halvert og søkerne har fått noe mer 
støtte fra andre kilder.  
 
Vurderinger: 
Forvaltningsstyret må vurdere om det er andre momenter i denne søknaden utover endret 
søknadsbeløp som gjør at styret velger å innvilge søknaden. Videre om det er ønskelig å 
bidra til et bokprosjekt nå som vi står foran en kartlegging av kulturminner og 
kulturhistorien i området. Kartleggingene som skal gjøres i forbindelse med 
Forvaltningsplanen for området vil også gi mye informasjon som kan være aktuell i et 
mulig framtidig bokprosjekt.  
På denne bakgrunn mener jeg mener det vil være uklokt å disponere midler til en bok om 
Trillemarka- Rollagsfjell på dette tidspunktet.  
 
Forslag til vedtak: 
Søknad om støtte til bok om Trillemarka- Rollagsfjell fra Tom Schandy og Tom Helgesen 

avslås.  

 

Begrunnelse for vedtak:  

Det skal foretas omfattende kartlegging av kulturminner, kulturhistorie, ferdselsårer, 

setervoller og bygninger i forbindelse med arbeidet med forvaltningsplan for området. 

Forvaltningsstyret ser på dette materialet som viktig grunnlagsmateriale for en mulig bok 

om området, og vil derfor ikke prioritere midler til en bok om området før dette 

materialet foreligger. 

 
Forvaltningsstyrets vedtak: 
Behandling:  
Enstemmig 
Vedtak: 
Som innstilling. 
Søknad om støtte til bok om Trillemarka- Rollagsfjell fra Tom Schandy og Tom 
Helgesen avslås.  
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Begrunnelse for vedtak:  
Det skal foretas omfattende kartlegging av kulturminner, kulturhistorie, ferdselsårer, 
setervoller og bygninger i forbindelse med arbeidet med forvaltningsplan for området. 
Forvaltningsstyret ser på dette materialet som viktig grunnlagsmateriale for en mulig 
bok om området, og vil derfor ikke prioritere midler til en bok om området før dette 
materialet foreligger. 
 
 

Sak 23/2009: Søknad fra Athene prosjektledelse i Sigdal Næringshage om 
informasjonsmidler 

 
Saksopplysninger: 
Athene prosjektledelse i Næringshagen i Sigdal søker 20.april om 100.000 kr til arbeid 
med informasjonssenter og aktiviteter i Trillemarka. Søknaden gjelder delfinansiering av 
et større prosjekt som har basis i arbeidet med å etablere et miljø- og opplevelsessenter 
ved Lauvlia i Sigdal. De skisserte aktivitetene er: samordne tekst til nettsider og 
informasjonsbrosjyre, produksjon og trykking av informasjonsbrosjyre i 2009 og 2010, 
fellesmøter og samordning av informasjonsbehov og kartlegge, bistå og videreutvikle 
aktiviteter og næringsaktører i samarbeid med VRI-prosjektet. 
 
Vedlegg: Søknad fra Næringshagen i Sigdal 
 
Vurderinger: 
Det er behov for å framskaffe og bearbeide aktuell informasjon for å lage nettsider (jmf. 
sak 17/2009) og informasjonsbrosjyrer relativt raskt. Athene prosjektledelse i 
Næringshagen i Sigdal sitter på nokså bred kompetanse innenfor dette området. De tilbyr 
med denne søknaden sin kompetanse til å bidra til disse tjenestene. Det vil være opp til 
Forvalningsstyret å vurdere om de ønsker å konkurranseutsette disse tjenestene som trolig 
til en viss grad må kjøpes uansett, eller om en ønsker å lage en spesifikasjon på sitt behov 
for å presentere den for flere tilbydere av denne typen tjenester. Det vil etter min mening 
være behov for en ytterligere spesifisering utover det som framkommer av søknaden av 
omfanget av og hvilke tjenester i forhold til informasjon som det konkret vil komme ut av 
en slik avtale. 
 
Forslag til vedtak: 
Forvaltningsstyret ber om et møte med Athene prosjektledelse for å diskutere muligheten 

for et felles prosjekt med tanke på å dekke behovet for informasjon via nettside og 

brosjyrer i 2009 og 2010.  

Dekning av det konkrete informasjonsbehovet for verneområdet vil være det avgjørende 

elementet for styret i møtet med Athene prosjektledelse. 

 

Begrunnelse for vedtak:  

Det er behov for en konkretisering av behov og ytelser, spesielt med tanke på at det kan 

være flere aktuelle tilbydere av informasjonstjenester/design. 

 
Forvaltningsstyrets vedtak: 
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Behandling:  
Gunnar: SNO kan også lage brosjyre. God kompetanse i Næringshagen som vi kan dra 
nytta av. Usikker på hvordan en skal legge det an. Men behov for å komme i gang.  
Steinar: Støtter innstillingen, må ta nødvendig runde, være ryddige. Fornuftig med møte i 
næringshagen. 
Enstemmig. 
Vedtak: 
Som innstilling. 
Forvaltningsstyret ber om et møte med Athene prosjektledelse for å diskutere 
muligheten for et felles prosjekt med tanke på å dekke behovet for informasjon via 
nettside og brosjyrer i 2009 og 2010.  
Dekning av det konkrete informasjonsbehovet for verneområdet vil være det 
avgjørende elementet for styret i møtet med Athene prosjektledelse. 
 
Begrunnelse for vedtak:  
Det er behov for en konkretisering av behov og ytelser, spesielt med tanke på at det kan 
være flere aktuelle tilbydere av informasjonstjenester/design. 
 
 
Referatsaker:  
 
- Statnett: bytte av skjøter på Norelinja. Blir kraftige smell under arbeidet. 
 
- Innkommede søknader som skal behandles i neste møte: Olav Prestmoen- riving og 
oppsetting av ny seterbu, Olav Tråen- mikrohotell.   
 
 
Orientering fra SNO v/Lars Inge Enerstvedt: 
Bevilgninger i SNO med tilknytning til Trillemarka: 
SNO midler- 60 ” til verneplakater i 2009. Kontaktet 3 bedrifter for pris på disse. Vidda 
ressurs, Hardangervidda fjelloppsyn og Landbrukstjenester Østlandet (tidligere Numedal 
Forsøksring). De to førstnevnte bedriftene har ikke kapasitet til å lage flere plakater. 
Spørsmål om Landbrukstjenester Østlandet skal lage verneplakaten for Trillemarka- 
Rollagsfjell. Forvaltningsstyret hadde ingen invendiger på dette. SNO bestiller, 
Forvaltningsstyret får muligheten til å kvalitetssikre teksten. Plakatene følger standarden 
til DN og trykkes på aluminiumsplater med dimensjon 100 x 70 cm. På plakatene er det 
en kart og tekstdel. SNO lager ofte en enkel brosjyre med samme tekst. 
Forvaltningsstyret kan eventuelt få teksten for å lage egen brosjyre. Plakatene skal henge 
på innfartsårene til området.  
Forvaltningsstyret ser positivt på at SNO setter i gang denne prosessen med plakat. 
Innholdet kan brukes av forvaltningsstyret i produksjon av brosjyre.  
SNO midler 200 ” tjenestekjøp, skjøtselsoppgaver. 
SNO kan bidra med registrering av bygninger, setervoller med mer. Aktuelt å ta opp med 
Håvard Kjøntvedt straks han er i gang igjen.  
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Åpningsarrangement 12. august: 
Forvaltningsstyret har regien, hvis MD skal komme vil de være med å bestille 
programmet. Sylvi Ofstad koordinerer i MD. Sender mailadressen til Kari. Viktig med 
dialog med MD på et tidlig tidspunkt. Si ifra hvis SNO kan bidra, lavvo, rydding av stier 
osv. kan stille med flere enn 2, har stor lavvo som kan være aktuell. Tenk igjennom hva 
som ønskes av SNO på det teknisk planet.   
Kari: i og med avklaring ok med ørnereir. Fokus på ornitolog, Per Øystein Klunderud 
som dekker naturvernsida. Mailkontakt mot MD. Tenkt å overlate litt til MD om å 
komme med forslag til skisse til program.   
Tore: åpningen vil vel ministeren ha. Plassen: er det rette plassen ? Lite å se fra dette 
punktet. For langt å gå opp på vardefjell. Er ikke plass for parkering enda. Behov for 
tilrettelegging.   
Lars Inge: Havård mente at det var en odde i vannet som kunne være egnet. Relativt snau 
odde, utsikt til fiskeørn reiret. Må planlegges, befaring for å se på området. Ønsker 
skilting av fiskeørnlokaliteten som i fjor. Ble vellykket hekking i fjor. Bør sette ned en 
komite som har ansvaret for arrangementet. Ofte vil statsråden invitere til høytidelig 
middag etterpå, med mulig markering/program. Viktig å tenke logistikk i forhold til dette. 
Viktig at den som kontakter MD får fullmakter til å ta noen avgjørelser. Kari holder 
kontakten med MD. Videresender til de andre i Forvaltningsstyret.. Blir mer konkrete på 
neste møte.  SNO stiller gratis til disposisjon for Forvaltningsstyret i forbindelse med 
åpningsarrangementet. Behov for å søke om tillatelse til å utbedre parkering. Behov for 
befaring med grunneier, og for å finne ut hva som må gjøres. Leie Vergjedalsveien denne 
dagen. Dirigering av trafikk. Tore får ansvar for å koordinere sammen med SNO. 
Kommer tilbake i neste møte. Eventuell leie av vei hos Christian Ihlen for atkomst fra 
Frøvollseterområdet fra Eggedal. Kari tar saken. Befaring i juni med atkomst fra begge 
sider og møtes på den aktuelle plassen for arrangement.  
 
Skilting av reservatet: 
 SNO ønsker at det kan settes opp løveskilt (små verneskilt) i forbindelse med 
jordskiftesaken. Rasjonelt å gjøre det samtidig med grensemerkingen. Normalt å merke 
ved innfartsårer og stier. Burde vært merka før åpningen der vi krysser grensa der. 
 
Sittegruppe for rasteplass i laft: 
Hardangervidda har som en del av Regjeringens krisepakke bestilt ei fin 
informasjonsgruppe i Rødberg sentrum/ geilo sentrum. Se på denne om denne kan være 
aktuell. Plass til mye naturinformasjon. Koster 200 ”+ mva.  Kan være mulig å få på plass 
til åpningen hvis ønskelig, ved å snike i køen . .. fått skisse som sendes med referatet. 
Kommunene rundt Hardangervidda tar på seg senere drift av disse plassene som 
rasteplasser, med renovasjon mv. 
 
Kopi av løyver: 
SNO ønsker kopi av alle løyver. Konkl: De får kopi av alle protokoller, dette dekker 
behovet. SNO får ofte tilvisningsansvar for tiltak som blir godkjent i mange 
verneområder. Kan merke opp og kartfeste for eksempel områder som kan 
ryddes/skjøttes. SNO adr: Pb. 49, 3631 Rødberg, Lars-inge.enerstvedt@dirnat.no. 
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Videre møter:  

* Neste møte 18. mai kl. 10.00 i Sigdal på kommunehuset.  

Kari kontakter Næringshagen slik at disse kan stille på møtet.  

I forbindelse med utferden til Dovre blir det møte for å behandle innkomne saker: 

* Møte 9. juni på Nesbyen kl. 11.00. (nærmere info om sted senere). 

 

 

 

Sigdal 4. mai 2009 

Kjell Ove Hovde 
sekretær 


