
FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL 

 
 
Møte i forvaltningsstyret 18.05.2009 
 
Tilstede: Tone Ranheim Rolfstad (sak 26), Kari Ask, Gunnar Båsen, Hege Jaren, 
Liv-Jorunn Ruud, Tore Kravik, Kjell Ove Hovde 
Forfall: Steinar Berthelsen 
 
Sted: Sigdal kommunehus 
Tid: 18.05.2009 kl. 10.00- 14.00. 
 
Agenda: 
 

Sak 25/2009: Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 
 
Sak 26/2009: Orientering fra Næringshagen i Sigdal om informasjonsprosjekt 
 
Sak 27/2009: Behandling av søknad om riving og oppsetting av ny seterbu- Olav 
Prestmoen- Nyset i Rollag. 
 
Sak 28/2009: Behandling av søknad om tilskudd til ”Verdens Minste 
hotellkjede”- Norsk Landbruksrådgivning Østafjells v/ Olav Traaen. 
  
Sak 29/2009: Nettside for Trillemarka-Rollagsfjell NR. – orientering fra Hege 
 
Sak 30/2009: Blinkeøks for Trillemarka- Orientering fra Tore 
  
Sak 31/2009: Tur til Dovre – Oppdatert program i møtet - Kari orienterer. 
 
Sak 32/2009: Referatsaker/ orienteringer. 
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Sak 25/2009: Protokoll/referat utsendt etter forrige møte. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 
Sak 26/2009: Orientering fra Næringshagen i Sigdal om informasjonsprosjekt 

 
Forslag til vedtak: 
Saken fremmes uten innstilling. Henviser for øvrig til sak 23/2009 på forrige møte.  

 
Forvaltningsstyrets vedtak: 
Behandling: Enstemmig 
 
Det ble fremmet et forslag til vedtak på bakgrunn av diskusjonen. 
Vedtak: 
Forvaltningsstyret er positive til å samarbeide med kompetansemiljøer som kan bidra 
til å utforme informasjonsmateriell om verneområdet, både brosjyre og nettside. Som 
forvaltningsorgan for verneområdet ser vi det som  uryddig å bidra med en andel i et 
prosjekt som i hovedsak er rettet mot næringsutvikling. Forvaltningsstyret ønsker 
derfor at næringshagen kan komme med et konkret pristilbud på bistand til å lage en 
dobbeltsidig A4 brosjyre om vernerområdet. Tilbudet må være Forvaltningsstyret i 
hende senest 1. juni, og målet med brosjyren er at denne skal være klar til 1. juli.  
 
Vi vil gjerne få komme tilbake til eventuelt samarbeid om nettside i den nærmeste 
framtid.  
 

Sak 27/2009: Behandling av søknad om riving og oppsetting av ny seterbu- Olav 
Prestmoen- Nyset i Rollag. 
 

Saksopplysninger:  
Haldis og Olav Prestmoen søker 27. april om riving av eksisterende seterbu og mulighet 
for å erstatte den gamle bua med ei ny bu i omtrent samme størrelse. Setra ligger på 
Nyset i Rollag. Søker ønsker å erstatte den gamle bua med ny tømmerkasse fordi den 
gamle bua er i dårlig forfatning og rehabilitering av denne vil bli dyrere enn å erstatte den 
med ei ny tømmerkasse. Søkerne vektlegger muligheten for å benytte stedet i 
turismesammenheng som alternativ inntekt på gården.  
 
Vurdering: 
Det kommer klart fram av verneforskriften at vedlikehold av eksisterende bygninger kan 
utføres uten søknad. Videre at ombygging av bygninger og mindre tilbygg til 
eksisterende bygninger kan tillates etter søknad. Denne søknaden ligger litt på siden av 
det en tradisjonelt ville betrakte som ombygging i og med at hele bygningskroppen er 
tenkt skiftet ut. Det estetiske uttrykket vil de første årene kunne gi inntrykk av at det er 
bygd en ny bygning på stedet. Hvis byggeskikken er den samme med gammel tradisjonell 
lafteteknikk, og størrelsen tilnærmet er den samme vil uttrykket over tid kunne bli relativt 
likt. Forvaltningsstyret må vurdere om det er ønskelig at bygninger erstattes med ny 
bygningskropp i reservatet, og i så tilfelle om det er behov for avklaringer i 



FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL 

forvaltningsplan i forkant av dette. Det er svært sannsynlig at dette er en aktuell 
problemstilling for flere av de gamle seterhusene i reservatet. I §4 pkt. 20 i 
verneforskriftene er det åpnet for at bygninger som har blitt ødelagt ved brann eller 
naturskade kan gjenoppføring innenfor samme grunnflate uten søknad til 
forvaltningsmyndighetene. I slike tilfeller vil det åpenbart bli ny bygning.  
 
Normal saksbehandling i slike saker i forhold til plan- og bygningsloven vil innebære 
følgende ledd: 1. søknad om riving av eksisterende bygning, med høring til 
kulturminnemyndighet. 2. søknad om oppsetting av ny bygning, med vurdering av 
utforming i forhold til estetikk, størrelse m.m.- høring til Fylkesmannen i forhold til 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
 
Ut fra min kjennskap til arbeidet med verneforskriftene var det å erstatte en eksisterende 
bygning med en ny bygning ikke med i de vurderingene som ligger bak bestemmelsene i 
gjeldende vernebestemmelser. Det finnes en egen bestemmelse i verneforskriftene som 
skal dekke spesielle tilfeller som ikke er berørt av de andre vernebestemmelsene, men 
min vurdering er at denne bare skal brukes i spesielle tilfeller. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Forvaltningsstyret utsetter saken til forvaltningsplanen for området er ferdigstilt. Viktige 

problemstillinger rundt nybygg og rehabilitering av eksisterende bygninger må tas opp til 

drøfting i forvaltningsplanen. 

 

 Begrunnelse for vedtak: 
Det er behov for prinsipielle avklaringer i forvaltningsplanen for området før slike 

søknader kan realitetsbehandles.  

 
Forvaltningsstyrets vedtak: 
Behandling: Liv- Jorunn Ruud stilte spørsmål ved egen habilitet. Forvaltningsstyret 
vedtok Liv-Jorunn som inhabil. Hun forlot møtet under behandling av denne saken. 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
Forvaltningsstyret utsetter saken til forvaltningsplanen for området er ferdigstilt. 
Viktige problemstillinger rundt nybygg og rehabilitering av eksisterende bygninger må 
tas opp til drøfting i forvaltningsplanen. 
 
 Begrunnelse for vedtak: 
Det er behov for prinsipielle avklaringer i forvaltningsplanen for området før slike 
søknader kan realitetsbehandles.  
 
 
 
 
 



FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL 

Sak 28/2009: Behandling av søknad om tilskudd til ”Verdens minste hotellkjede 
- i Rollag”- Norsk Landbruksrådgivning Østafjells v/ Olav Traaen. 

 
Saksopplysninger:  
NLØ v/ Olav Traaen søker 24. april 2009 om støtte til et turismebasert prosjekt kalt 
”Verdens minste hotellkjede – i Rollag”. Det søkes om 125.000 kr i støtte til en forstudie 
for prosjektet.   
 
Vurdering: 
Konseptet som sådan virker meget spennende, men Forvaltningsstyret sitter ikke på 
midler som kan brukes til næringsutvikling. Midlene som Forvaltningsstyret disponerer 
skal nyttes til skjøtsel og forvaltning av verneområdet. Søknaden må derfor henvises til 
rette instans, nemlig styret for Utviklingsfondet. Dette styret er ikke operativt enda.  
 
Forslag til vedtak: 
Søknaden henvises til de tre kommunenes Utviklingsfond og må stiles til disse. 

Forvaltningsstyret disponerer ikke midler til næringsutvikling. 

 
Forvaltningsstyrets vedtak: 
Behandling: Enstemmig som innstilling. 
 
Vedtak: 
Søknaden henvises til de tre kommunenes Utviklingsfond og må stiles til disse. 
Forvaltningsstyret disponerer ikke midler til næringsutvikling. 
 
 
 

 Sak 29/2009: : Nettside for Trillemarka-Rollagsfjell NR. – orientering fra 
Hege 

 
Forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten innstilling. 

 

 
Forvaltningsstyrets vedtak: 
Behandling: Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Det legges fram en sak til neste møte i Forvaltningsstyret som omhandler temaene:  
domene, framdrift og logo. 
 
 

Sak 30/2009: Blinkeøks for Trillemarka- Orientering fra Tore 
 
Behandling: Enstemmig 
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Vedtak:  
Mulig blinkeøks diskuteres videre i forbindelse med diskusjon om logo for 
Forvaltningssstyret. 
 

Sak 31/2009: Tur til Dovre – Oppdatert program i møtet - Kari orienterer. 
 
- Turen blir 9.-10. juni 
- Program:  
  - Erfaringene med lokal forvaltning- suksessfaktorene. 
  - Saksbehandlingsrutiner i forhold til styret + berørte kommuner. 
  - Søknadsrutiner. 
  - Forvaltningsplan/ prosessen. 
- Av varamedlemmene har Torkel Wetterhus +  meldt seg på. Det blir dermed totalt 
7 personer som reiser på tur.  
- Avreise blir med buss fra Numedal som plukker opp deltagerne fra Sigdal på 
Haglebu.  
- Hege avbestiller og bekrefter 7 rom m/ middag. 
- Hege sjekker med Steinar i forhold til buss. 
- Hege koordinerer deltagerne fra Numedal i forhold til bussen. 
- Hege bestiller møtelokale for møte på Haglebu før avreise videre. 
- Opplegg for øvrig kommer Kari og Hege tilbake til nærmere tiden. 
- Lunsj på Kongsvold Fjellstue på vei tilbake. 
 
 
 

Sak 32/2009: Referatsaker/ orienteringer. 
 

- Kari delte ut invitasjon til innvielse av Madonna for Trillemarka. 
 
- Styret for utviklingsfondet hadde sitt første møte 8. mai.  

o Saker: 
a.) Konstituering:  Steinar Berthelsen (leder) 

Kirsten Gjestemoen Hovda (nestleder) 
Medlemmer fra Innovasjon Norge: 
   Toini Næss 
   Ole Bertil Grennæs 
Sekretær: Kjell Tore Finnerud (rådmann Sigdal) 
 

b.) Framlagt skisse for retningslinjer for fondet. 
 
 
Neste møte: Haglebu 9. juni kl. 10.00-13.00 
 
 
 
 


