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Orienteringer 
 

 Evaluering åpningsarrangement. 

 SNO, samarbeid og oppgavefordeling.  

 Møte mellom forvaltning, SNO og politi 11. September. Orientering og innspill til møtet.  

 Prosjekt kulturminner. Kort orientering om planlagt oppstart i slutten av september. 

 Midlertidig hjemmesideløsning under Rollag kommunes hjemmeside www.rollag.kommune.no  
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Sak 55/09 Godkjenning av protokoll fra møte 01.07.09 
 
  Forvaltningsstyrets vedtak 
  Protokoll enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 56/09  Vedhogst Live Båsen – endelig vedtak 
   
  Fakta 

 Oppfølging av sak 51/09. Live Båsen søker om tillatelse til vedhogst til hytte på eiendommen 
med g/bnr 170/18 i verneområdet. Ønsker flerårig tillatelse. 
 
Vedtak i sak 51/09: Hogst i et naturreservat kan være et tiltak som er i strid med 
verneformålet. Som et ”føre var prinsipp” ønsker forvaltningsstyret derfor at det foretas en 
felles befaring mellom søker og forvaltningsstyret før endelig vedtak treffes i saken. 
Forvaltningsstyret vil ta kontakt med søker for å finne aktuell dato for befaring.  

 
 Befaring er foretatt. 
 
  Vurderinger 

Hyttetomta er på ca. 1 da, og det er tidligere utført vedhogst både på tomta og på 
omkringliggende eiendom med grunneiers samtykke. § 4.13 i verneforskriften gir åpning for 
at rydding og stell av inntil 3 da av hyttetomt er tillatt uten søknad når tiltaket er definert i 
forvaltningsplan. Med bakgrunn i at omsøkte hytteeiendom naturlig vil bli kartfestet i 
forvaltningsplanen, ser en det som hensiktmessig å dispensere fra krav om forankring til 
godkjent plan foreligger. Det er gjennom befaring ikke registrert spesielle forhold som tilsier 
at forsiktig uttak av ved til bruk på hytta vil være i strid med verneformålet. 
 
Det gis dispensasjon etter § 7 i verneforskriften fra krav om forankring i forvaltningsplan til 
hogst av ved på inntil 3 da rundt hytte på g/bnr 170/18 til godkjent forvaltningsplan 
foreligger. 

 
Forslag til vedtak 
Det gis dispensasjon etter § 7 i verneforskriften fra krav om forankring i forvaltningsplan til 
hogst av ved på inntil 3 da rundt hytte på g/bnr 170/18 til godkjent forvaltningsplan 
foreligger. Skånsom vedhogst kan skje som tidligere rundt hytta under forutsetning av 
tillatelse fra berørt grunneier.  
 
Vedhogst kan skje etter de retningslinjer som er gitt i vedtaket til godkjent forvaltningsplan 
foreligger. Videre vedhogst skal skje etter de retningslinjer forvaltningsplanen gir.   
 
Behandling  
Gunnar Båsen ble erklært innhabil i saken, og forlot møtet. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Det gis dispensasjon etter § 7 i verneforskriften fra krav om forankring i forvaltningsplan til 
hogst av ved på inntil 3 da rundt hytte på g/bnr 170/18 til godkjent forvaltningsplan 
foreligger. Skånsom vedhogst kan skje som tidligere rundt hytta under forutsetning av 
tillatelse fra berørt grunneier.  
 
Vedhogst kan skje etter de retningslinjer som er gitt i vedtaket til godkjent forvaltningsplan 
foreligger. Videre vedhogst skal skje etter de retningslinjer forvaltningsplanen gir.   
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Sak 57/09  Vedhogst Gunnar Båsen – endelig vedtak 
   
  Fakta 

 Oppfølging av sak 52/09. Gunnar Båsen søker om tillatelse til vedhogst til Båssetra g/bnr 
170/6 i verneområdet. Ønsker flerårig tillatelse. 
 
Vedtak i sak 52/09: Hogst i et naturreservat kan være et tiltak som er i strid med 
verneformålet. Som et ”føre var prinsipp” ønsker forvaltningsstyret derfor at det foretas en 
felles befaring mellom søker og forvaltningsstyret før endelig vedtak treffes i saken. 
Forvaltningsstyret vil ta kontakt med søker for å finne aktuell dato for befaring.  

 
 Befaring er foretatt. 
 
  Vurderinger 

§ 4.13 i verneforskriften gir åpning for at rydding og stell av eksisterende setervoller som er 
kartfestet i forvaltningsplan er tillatt uten søknad. Med bakgrunn i at omsøkte setervoll 
naturlig vil bli kartfestet i forvaltningsplanen, ser en det som hensiktmessig å dispensere fra 
krav om forankring til godkjent plan foreligger.  
 
Dette er en stor setervoll, og det anbefales at forsiktig hogst utføres i midtre og øvre del av 
setervollen rundt husene og innenfor vollens avgrensning. En bør unngå hogst i nedre del av 
vollen p.g.a. nærhet til nøkkelbiotop. Ut over dette er det ikke registrert spesielle forhold som 
tilsier at forsiktig uttak av ved på setervollen vil være i strid med verneformålet. 
 
Det gis dispensasjon etter § 7 i verneforskriften fra krav om forankring i forvaltningsplan til 
hogst av ved på avgrenset setervoll med g/bnr 170/6 til godkjent forvaltningsplan foreligger. 

 
Forslag til vedtak 
Det gis dispensasjon etter § 7 i verneforskriften fra krav om forankring i forvaltningsplan til 
hogst av ved på avgrenset setervoll med g/bnr 170/6 til godkjent forvaltningsplan foreligger. 
Forsiktig hogst kan utføres i midtre og øvre del av setervollen rundt husene og innenfor 
vollens avgrensning. En bør unngå hogst i nedre del av vollen p.g.a. nærhet til kjerneområde 
for biologiske verdier. 
 
Vedhogst kan skje etter de retningslinjer som er gitt i vedtaket til godkjent forvaltningsplan 
foreligger. Videre vedhogst skal skje etter de retningslinjer forvaltningsplanen gir.  

 
Behandling  
Gunnar Båsen ble erklært innhabil i saken, og forlot møtet. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Det gis dispensasjon etter § 7 i verneforskriften fra krav om forankring i forvaltningsplan til 
hogst av ved på avgrenset setervoll med g/bnr 170/6 til godkjent forvaltningsplan foreligger. 
Forsiktig hogst kan utføres i midtre og øvre del av setervollen rundt husene og innenfor vollens 
avgrensning. En bør unngå hogst i nedre del av vollen p.g.a. nærhet til kjerneområde for 
biologiske verdier. 
 
Vedhogst kan skje etter de retningslinjer som er gitt i vedtaket til godkjent forvaltningsplan 
foreligger. Videre vedhogst skal skje etter de retningslinjer forvaltningsplanen gir. 
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Sak 58/09  Vedhogst Øytjønn og Bergestulen setersameie – endelig vedtak  
   
  Fakta 

 Oppfølging av sak 35/09. Øytjønn og Bergestulen setersameie ved Johan Solberg søker om 
tillatelse til vedhogst til seterhus på Øytjønn g/bnr 44/10 og hytte på setervollen Bergestulen 
g/bnr 44/11 i verneområdet.  
 
Vedtak i sak 35/09: Hogst i et naturreservat kan være et tiltak som er i strid med 
verneformålet. Som et ”føre var prinsipp” ønsker forvaltningsstyret derfor at det foretas en 
felles befaring mellom søker og forvaltningsstyret før endelig vedtak treffes i saken. 
Forvaltningsstyret vil ta kontakt med søker for å finne aktuell dato for befaring.  

 
 Befaring er foretatt. 
 
  Vurderinger 

Følgende vurderinger er gjort av forvaltningsstyret ved befaring:  
 
Øytjønn: Åpen voll der det er forsvarlig å ta ut noe ved og yngre gran i utkanten av avgrenset 
og kartfestet voll. 
 
Bergestulen: Denne vollen er sterkere preget av gjengroing. Uttak av ved (lauvtre og yngre 
gran) kan skje innenfor vollens avgrensning. Hogsten skal begynne nærmest hytta for å åpne 
vollen.  

 
Forslag til vedtak 

  Saken legges fram uten innstilling 
 

Behandling 
Saksbehandler ble erklært innhabil, og forlot møtet. 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Det gis dispensasjon etter § 7 i verneforskriften fra krav om forankring i forvaltningsplan til 
hogst av ved på avgrenset setervoll med g/bnr 44/10 og 44/11 til godkjent forvaltningsplan 
foreligger.  
 
Øytjønn g/bnr 44/10: Forsiktig hogst der det er forsvarlig å ta ut noe ved og yngre gran i 
utkanten av avgrenset og kartfestet voll. 
 
Bergestulen g/bnr 44/11: Uttak av ved (lauvtre og yngre gran) kan skje innenfor vollens 
avgrensning. Hogsten skal begynne nærmest hytta for å åpne vollen. 
 
Vedhogst kan skje etter de retningslinjer som er gitt i vedtaket til godkjent forvaltningsplan 
foreligger. Videre vedhogst skal skje etter de retningslinjer forvaltningsplanen gir. 
 

 
 
Sak 59/09  Klage på vedtak sak 37/09 – vitenskapelige undersøkelser, Rolstad 
  
  Fakta 

Naturvernforbundet i Buskerud ved Dag Kjærnet påklager forvaltningsstyrets vedtak i sak 
37/09 der det ble innvilget dispensasjon etter § 7 i verneforkriften for vitenskapelige 
undersøkelser med uttak av vedprøver i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Klagen er 
mottatt 08.07.09, og er derfor innkommet etter klagefristen. Klagen tas likevel opp til 
behandling fordi det kan være noe uklart når klager har hatt mulighet til å gjøre seg kjent med 
vedtaket som ble gjort i møte i forvaltningsstyret 09.06.09. 
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Klager påpeker at gammel furuskog har lang omløpstid, at hvert enkelt tre har stor 
bevaringsverdi, og at inngrep i stammen vil svekke trærne. Klager stiller videre spørsmål ved 
omfanget av undersøkelsen som har pågått siden 1966, om virkningen på gammelskogen og 
verneverdiene og den vitenskapelige merverdien i fortsatt uttak av vedprøver. 

 
  Vurderinger 

Forvaltningsstyret har i sitt vedtak lagt vekt på den vitenskapelige verdien i undersøkelsene og 
har sett tiltaket i forhold til verneformålet (§2 i verneforkriften) som i tillegg til bevaring har 
en formulering om at verneområdet har vitenskapelig og pedagogisk verdi. Skog og landskap 
har gjennom flere tiår forsket på skogdynamikk og brannhistorie, og har underveis i arbeidet 
publisert rapporter med betydelig kunnskap om skoghistorien både i det området som i dag 
er vernet og i andre områder.  
 
Vedlagt søknaden ligger en prosjektbeskrivelse for et større prosjekt med tittelen 
Skogshistorikk i verneområder – historisk utvikling av vegetasjon, skogtilstand og menneskelig 
påvirkning i barskogreservater i Sør-øst Norge. Prosjektet skal ta for seg skog- og 
kulturhistorie i fire modellområder (Trillemarka, Elferdalen, Oppkuven og Særkilampi-
Varaldskogen).  
 
Områdene er valgt ut dels på grunn av ulik historisk bakgrunn, men også fordi det allerede er 
gjort noen forundersøkelser i områdene. Prosjektet ønsker å beskrive den historiske 
utviklingen av natur- og kulturtilstanden så langt tilbake i tid som mulig. Arbeidet er tenkt å 
bidra på tre felter: 

1. Internasjonal forskning innen skoghistorikk, skogøkologi og naturvern med 
grunnleggende ny kunnskap om skog- og vegetasjonshistorie, omfang og utbredelse 
av skogbrann. 

2. Forvaltning av barskogreservater i Norge. Dokumentasjon på hvordan skogtilstand og 
kulturpåvirkning har endret seg historisk, og hvordan den vil endre seg i fremtiden. 
Skjøtsel innebærer som regel tiltak for å opprettholde en bestemt naturtilstand, og 
prosjektet vil kunne bidra innovativt med tanke på dokumentasjon som kan legges til 
grunn for skjøtsel i verneområder. 

3. Lokal natur- og kulturhistorie med fokus på bredt anlagt og populærvitenskapelig 
framstilling av historien til bruk overfor skogeiere og lokalbefolkning. Kunnskapen vil 
også kunne brukes i markedsføringen av verneområdene med tanke på undervisning, 
forskning og informasjon til besøkende. 

 
Det er i søknaden påpekt at uttak av vedprøver gjøres skånsomt, og at skaden på trærne er 
ubetydelig. Det er anslått en innsamling av 5-10 prøver pr. km

2  
i et område på 50-100 km

2
.  

 
Forvaltningsstyret har vurdert påvirkning av verneformål, estetikk og evt. svekkelse av trærne 
ut fra de opplysninger som fulgte søknaden, og har gjennom en helhetsvurdering kommet 
fram til at verdien av forskningsprosjektet er av stor betydning både i internasjonal, nasjonal 
og lokal sammenheng. Forvaltningsstyret har tillit til at uttak av prøver slik det er beskrevet i 
søknaden utføres på en skånsom måte og at tiltaket vil være forsvarlig i forhold til 
verneformålet.  

 
Forslag til vedtak 
Forvaltningsstyret har i sitt vedtak i sak 37/09 lagt vekt på den vitenskapelige verdien i 
undersøkelsene og har sett tiltaket i forhold til verneformålet (§2 i verneforkriften) som i 
tillegg til bevaring har en formulering om at verneområdet har vitenskapelig og pedagogisk 
verdi. En kan ikke se at det gjennom klagen har kommet nye opplysninger i saken. 
 
Forvaltningsstyret har vurdert påvirkning av verneformål, estetikk og evt. svekkelse av trærne 
ut fra de opplysninger som fulgte søknaden, og har gjennom en helhetsvurdering kommet 
fram til at verdien av forskningsprosjektet er av stor betydning både i internasjonal, nasjonal 
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og lokal sammenheng. Forvaltningsstyret har tillit til at uttak av prøver slik det er beskrevet i 
søknaden utføres på en skånsom måte og at tiltaket vil være forsvarlig i forhold til 
verneformålet.  
  
Forvaltningsstyret opprettholder etter dette sitt vedtak i sak 37/09. Saken oversendes 
Direktoratet for naturforvaltning for klagebehandling.   

 
Behandling 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Forvaltningsstyret har i sitt vedtak i sak 37/09 lagt vekt på den vitenskapelige verdien i 
undersøkelsene og har sett tiltaket i forhold til verneformålet (§2 i verneforkriften) som i 
tillegg til bevaring har en formulering om at verneområdet har vitenskapelig og pedagogisk 
verdi. En kan ikke se at det gjennom klagen har kommet nye opplysninger i saken. 
 
Forvaltningsstyret har vurdert påvirkning av verneformål, estetikk og evt. svekkelse av trærne 
ut fra de opplysninger som fulgte søknaden, og har gjennom en helhetsvurdering kommet 
fram til at verdien av forskningsprosjektet er av stor betydning både i internasjonal, nasjonal 
og lokal sammenheng. Forvaltningsstyret har tillit til at uttak av prøver slik det er beskrevet i 
søknaden utføres på en skånsom måte og at tiltaket vil være forsvarlig i forhold til 
verneformålet.  
  
Forvaltningsstyret opprettholder etter dette sitt vedtak i sak 37/09. Saken oversendes 
Direktoratet for naturforvaltning for klagebehandling.   

 
 

Sak 60/09  Søknad om løypekjøring  
   
  Fakta 

Rollagsfjell sti- og løypelag søker om tillatelse til oppkjøring og vedlikehold av skiløyper i 
vintersesongen 2009/2010. Søknaden er datert 18.08.09. Løypelaget har tidligere kjørt løyper 
med slodda standard innenfor verneområdet. Løypene er ikke forankret i sti og løypeplan i 
Rollag kommune, og kommunens praksis har vært å gi tillatelse for en sesong om gangen. Kart 
over løypenettet er vedlagt søknaden. Det søkes på samme premisser som lå til grunn for 
søknad til kommunen sesongen 2008/2009.  
 
Forvaltningsstyret har fått oversendt søknaden fra Rollag kommune.  

 
  Vurderinger 

Søknaden er vurdert etter forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat av 5. 
desember 2008. Verneforskriften har en generell unntaksbestemmelse fra 
motorferdselforbudet for preparering av skiløyper i § 4 punkt 5, men dette gjelder kun 
skiløyper som er kartfestet i forvaltningsplan. Arbeidet med forvaltningsplan er ikke påbegynt.  
 
Løypene har så langt blitt oppfattet som uproblematiske, med unntak av traseen fra 
Svartetjønn som går sydøstover og følger traktorvei i nordøstlig retning mot Søyset og 
Øgnevatn. På grunn av nærhet til hekkende kongeørn ble denne traseen tatt ut av løypenettet 
på vårparten forrige sesong. 
 
Det omsøkte løypenettet har vært kjørt flere sesonger, og intensjonen er å få satt dette 
ytterligere i system i samarbeid med kommunene gjennom arbeidet med forvaltningsplan for 
verneområdet. Løypene er kartfestet, men ikke forankret i kommunale planer.  

 
Forskriften har ingen punkt som gir forvaltningsmyndigheten mulighet til å gi 
tillatelse til oppkjøring av løyper som ikke er definert i forvaltningsplanen. Forvaltningsstyret 
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mener at dette må sees på som et spesielt tilfelle som forskriften ikke fanger opp, og av den 
grunn foreslås søknaden om løypekjøring innvilget etter den generelle dispensasjonsregelen i 
§ 7.  
 
Dispensasjonen gis for en sesong i påvente av en helhetlig vurdering av stier og løyper 
gjennom arbeidet med forvaltningsplan og omfatter nødvendig oppkjøring for å holde 
løypene ved like etter intensjonene. Rydding av vegetasjon eller andre tiltak i grunnen er ikke 
tillatt, og fast merking av løypenettet skal ikke utføres før godkjent forvaltningsplan 
foreligger.  
  
Søknad om motorferdsel innenfor områder som er vernet etter naturvernloven skal 
behandles både av forvaltningsmyndighet etter gjeldende verneforskrift og av kommunen 
etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.  

 
Forslag til vedtak 
Rollagsfjell sti- og løypelag innvilges dispensasjon for kjøring av løyper vintersesongen 
2009/2010 i tråd med kartfestede traseer og tidligere praksis, med unntak av traseen fra 
Svartetjønn til Søyset/Øgnevatn. Begrunnelsen for at denne tas ut av løypenettet er at det ble 
registrert hekkende kongeørn i nærområdet vinter/vår 2009, og at det er ønskelig med 
ytterligere kunnskap om dette gjennom arbeidet med forvaltningsplan før denne godkjennes 
oppkjørt hele eller deler av sesongen. Dispensasjonen knyttes til foreningen, og løyvehaver er 
ansvarlig for organisering av kjøringen, bruk av nummererte vester, loggføring og 
rapportering i tråd med tidligere praksis i kommunen. 
 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i forskrift av 5. desember 2008 om vern av Trillemarka – 
Rollagsfjell naturreservat, § 7. Tillatelsen omfatter kun oppkjøring av løyper. Rydding av 
vegetasjon eller andre tiltak i grunnen er ikke tillatt innenfor verneområdet, og fast merking 
av løypenettet skal ikke utføres før godkjent forvaltningsplan foreligger.  
 
Dispensasjonen påvirker ikke den rett grunneier har til å forby motorisert ferdsel på sin 
eiendom, og det skal derfor innhentes tillatelse fra berørte grunneiere/rettighetshavere før 
kjøring finner sted. 
 
Behandling 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Rollagsfjell sti- og løypelag innvilges dispensasjon for kjøring av løyper vintersesongen 
2009/2010 i tråd med kartfestede traseer og tidligere praksis, med unntak av traseen fra 
Svartetjønn til Søyset/Øgnevatn. Begrunnelsen for at denne tas ut av løypenettet er at det ble 
registrert hekkende kongeørn i nærområdet vinter/vår 2009, og at det er ønskelig med 
ytterligere kunnskap om dette gjennom arbeidet med forvaltningsplan før denne godkjennes 
oppkjørt hele eller deler av sesongen. Dispensasjonen knyttes til foreningen, og løyvehaver er 
ansvarlig for organisering av kjøringen, bruk av nummererte vester, loggføring og 
rapportering i tråd med tidligere praksis i kommunen. 
 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i forskrift av 5. desember 2008 om vern av Trillemarka – 
Rollagsfjell naturreservat, § 7. Tillatelsen omfatter kun oppkjøring av løyper. Rydding av 
vegetasjon eller andre tiltak i grunnen er ikke tillatt innenfor verneområdet, og fast merking 
av løypenettet skal ikke utføres før godkjent forvaltningsplan foreligger.  
 
Dispensasjonen påvirker ikke den rett grunneier har til å forby motorisert ferdsel på sin 
eiendom, og det skal derfor innhentes tillatelse fra berørte grunneiere/rettighetshavere før 
kjøring finner sted. 
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Sak 61/09  Søknad om løypekjøring – Erling Løvlid 
   

Fakta  
Erling Løvlid søker om tillatelse til bruk av snøscooter med reg.nr. JZ 3075 til oppkjøring og 
vedlikehold av skiløyper i den delen av Kvisle sameie vintersesongen 2009/2010. Søknaden er 
datert 19.08.09. Søker har tidligere kjørt løyper i området. Kart over løypenettet er vedlagt 
søknaden, og det søkes på samme premisser som lå til grunn for forrige søknad.  

 
  Vurderinger 

Søknaden er vurdert etter forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat av 5. 
desember 2008. Verneforskriften har en generell unntaksbestemmelse fra 
motorferdselforbudet for preparering av skiløyper i § 4 punkt 5, men dette gjelder kun 
skiløyper som er kartfestet i forvaltningsplan. Arbeidet med forvaltningsplan er ikke påbegynt.  

 
Det omsøkte løypenettet har vært kjørt flere sesonger, og intensjonen er å få satt dette 
ytterligere i system i samarbeid med kommunene gjennom arbeidet med forvaltningsplan for 
verneområdet.  

 
Forskriften har ingen punkt som gir forvaltningsmyndigheten mulighet til å gi 
tillatelse til oppkjøring av løyper som ikke er definert i forvaltningsplanen. Forvaltningsstyret 
mener at dette må sees på som et spesielt tilfelle som forskriften ikke fanger opp, og av den 
grunn foreslås søknaden om løypekjøring innvilget etter den generelle dispensasjonsregelen i 
§ 7.  
 
Dispensasjonen gis for en sesong i påvente av en helhetlig vurdering av stier og løyper 
gjennom arbeidet med forvaltningsplan og omfatter nødvendig oppkjøring for å holde 
løypene ved like etter intensjonene. Rydding av vegetasjon eller andre tiltak i grunnen er ikke 
tillatt innenfor verneområdet, og fast merking av løypenettet skal ikke utføres før godkjent 
forvaltningsplan foreligger.  
 
Søknad om motorferdsel innenfor områder som er vernet etter naturvernloven skal 
behandles både av forvaltningsmyndighet etter gjeldende verneforskrift og av kommunen 
etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.  

 
Forslag til vedtak 
Erling Løvlid innvilges dispensasjon for bruk av snøscooter med reg.nr. JZ 3075 til kjøring av 
løyper i tråd med kartfestede traseer og tidligere praksis vintersesongen 2009/2010.  
 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i forskrift av 5. desember 2008 om vern av Trillemarka – 
Rollagsfjell naturreservat, § 7. Tillatelsen omfatter kun oppkjøring av løyper. Eventuelle tiltak i 
terrenget som rydding av vegetasjon og fast merking skal avventes til godkjent 
forvaltningsplan foreligger.  
 
Dispensasjonen påvirker ikke den rett grunneier har til å forby motorisert ferdsel på sin 
eiendom, og det skal derfor innhentes tillatelse fra berørte grunneiere/rettighetshavere før 
kjøring finner sted. 
 
Behandling 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
 
Erling Løvlid innvilges dispensasjon for bruk av snøscooter med reg.nr. JZ 3075 til kjøring av 
løyper i tråd med kartfestede traseer og tidligere praksis vintersesongen 2009/2010.  
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Tillatelsen er gitt med hjemmel i forskrift av 5. desember 2008 om vern av Trillemarka – 
Rollagsfjell naturreservat, § 7. Tillatelsen omfatter kun oppkjøring av løyper. Eventuelle tiltak i 
terrenget som rydding av vegetasjon og fast merking skal avventes til godkjent 
forvaltningsplan foreligger.  
 
Dispensasjonen påvirker ikke den rett grunneier har til å forby motorisert ferdsel på sin 
eiendom, og det skal derfor innhentes tillatelse fra berørte grunneiere/rettighetshavere før 
kjøring finner sted. 

 
 

Sak 62/09  Søknad om motorisert ferdsel i utmark – Marie Evensen 
  

  Fakta 
Marie Evensen søker om flerårig tillatelse til bruk av snøscooter med reg.nr. KU 6978 til 
transport av varer, materialer og utstyr til hytte/seter på Medsetra, hvor deler av den 
omsøkte traseen ligger innenfor Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Søknaden er datert 
06.08.09. Kart med inntegnet trase er vedlagt søknaden.  

 
Vurderinger  
Søknaden er vurdert etter forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat av 5. 
desember 2008.  
 
Motorisert ferdsel er generelt forbudt i verneområdet. Forvaltningsmyndigheten kan etter 
søknad gi tillatelse til nødvendig transport av varer, materialer, utstyr og ved til hytter og 
setre.  
 
Det anbefales at Marie Evensen gis tillatelse til bruk av snøscooter med reg.nr. KU 6978 for 
transport av varer, ved og utstyr langs kartfestet trase fra Hvammen gård til Medsetra. 
Dispensasjonen er hjemlet i § 5 punkt 12 d i verneforskriften, og gjøres gjeldende for t.o.m. 
vintersesongen 2011/2012.  
 
Søknad om motorferdsel innenfor områder som er vernet etter naturvernloven skal 
behandles både av forvaltningsmyndighet etter gjeldende verneforskrift og av kommunen 
etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.  

 
Forslag til vedtak 
Forvaltningsstyret gir Marie Evensen tillatelse til bruk av snøscooter med reg. nr. KU 6978 for 
transport av varer, ved og utstyr til egen hytte/seter i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.  
 

 Transporten skal foregå langs kartfestet trase fra Hvammen til Medsetra (inntegnet 
på kart som fulgte søknaden).  

 Dispensasjonen gjelder for sesongene 2009/2010, 2010/2011 og 2011/2012, med 
inntil 10 turer pr. sesong. 

 Det skal føres kjørebok for transporten der skjemaet skal fylles ut før tur og retur. 
Utfylt skjema sendes Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 
innen 1. Juni hvert år. 

 Dispensasjonen er hjemlet i § 5 punkt 12 d i verneforskriften, og gjøres gjeldende 
t.o.m. vintersesongen 2011/2012.  

 
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i forskrift av 5. Desember 2008 om vern av Trillemarka-
Rollagsfjell naturreservat, § 5 pkt 12 d. 
 
Dispensasjonen påvirker ikke den rett grunneier har til å forby motorisert ferdsel på sin 
eiendom, og det skal derfor innhentes tillatelse fra berørte grunneiere/rettighetshavere før 
kjøring finner sted. 
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Behandling 
Forvaltningsstyret fremmet forslag om følgende endringer:  
Motorferdsel i verneområdet er i utgangspunket ikke tillatt, og en anser 6 turer som 
tilstrekkelig for å ivareta det behovet det er søkt om. Spesielle behov ved f. eks. restaurering 
utover det som framkommer av søknaden kan det søkes separat om. Dispensasjonen gjelder 
til godkjent forvaltningsplan foreligger. 

 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Forvaltningsstyret gir Marie Evensen tillatelse til bruk av snøscooter med reg. nr. KU 6978 for 
transport av varer, ved og utstyr til egen hytte/seter i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.  
 

 Transporten skal foregå langs kartfestet trase fra Hvammen til Medsetra (inntegnet 
på kart som fulgte søknaden).  

 Dispensasjonen gjelder for inntil 6 turer pr. sesong og til godkjent forvaltningsplan 
foreligger. 

 Det skal føres kjørebok for transporten der skjemaet skal fylles ut før tur og retur. 
Utfylt skjema sendes Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 
innen 1. Juni hvert år. 

 
Begrunnelsen for reduksjon i antall turer i forhold til søknad og innstilling er at 6 turer anses 
som tilstrekkelig for å ivareta det behovet det er søkt om. Spesielle behov utover det som 
framkommer av søknaden kan det søkes separat om. 

 
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i forskrift av 5. Desember 2008 om vern av Trillemarka-
Rollagsfjell naturreservat, § 5 pkt 12 d. 
 
 

Sak 63/09  Rydding av setervoll Solveig Tonby – endelig vedtak 
   
  Fakta 

Oppfølging av sak 43/09. Solveig Tonby søker om tillatelse til skjøtsel samt tilskudd i 
forbindelse med rydding av setervoll på Båsumseter g/bnr 109/4.  
 
Vedtak i sak 43/09: Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat 
behandles som dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent 
forvaltningsplan. Det er en forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket 
ikke strider mot formålet med fredningen.  
 
Jfr. utdrag av vedtak i sak 34/09 kan hogst på setervoller der skogen dominerer tidligere 
avgrensning påvirke verneverdiene. Forvaltningsstyret ser positivt på rydding av vegetasjon i 
direkte nærhet til seterhusene, men ønsker befaring for å avklare nærmere forhold og nærhet 
til evt. nøkkelbiotoper før det gjøres endelig vedtak i saken. Forvaltningsstyret tar kontakt med 
grunneier for å finne tidspunkt for befaring i august.  
 
Befaring er foretatt. 

 
  Vurderinger 

Vollen er preget av gjengroing, men avgrensningen av vollen er kartfestet. Avstand til 
registrert biologisk kjerneområde anses som uproblematisk. Forvaltingsstyret ser på rydding 
av vollen som kurant i og i tråd med intensjonen om å åpne for rydding av setervoller som 
etter all sannsynlighet vil bli kartfestet gjennom arbeidet med forvaltningsplan. Dette under 
forutseting av at ryddingen utføres nærmest husene i denne omgangen.  

   
Forslag til vedtak 
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som 
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en 
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forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet 
med fredningen.  
 
Søknad om rydding av setervoll på Båsumseter innvilges etter § 7 i verneforskriften i tråd med 
konklusjon fra befaring og på følgende vilkår: 

1. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at 
det er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal 
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen. 

2. Rydding skal starte nærmest husene for gradvis åpning av setervollen. 

3. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr. 
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket). 

4. Rydding skal være utført og timeliste/rapport sendt forvaltningsstyret innen 1. 

November 2010.  

 
Behandling 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Søknader om skjøtselstiltak i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat behandles som 
dispensasjoner etter § 7 i verneforskriften i påvente av godkjent forvaltningsplan. Det er en 
forutsetning for dispensasjon etter denne bestemmelsen at tiltaket ikke strider mot formålet 
med fredningen.  
 
Søknad om rydding av setervoll på Båsumseter innvilges etter § 7 i verneforskriften i tråd med 
konklusjon fra befaring og på følgende vilkår: 

1. Dispensasjonen forutsetter at tiltaket ikke påvirker verneverdene i området, og at det 
er stor sannsynlighet for at omsøkte tiltak vil inngå i skjøtselsarbeidet som skal 
defineres og kartfestes i forvaltningsplanen. 

2. Rydding skal starte nærmest husene for gradvis åpning av setervollen. 

3. Tilskudd på inntil kr. 25.000 utbetales etterskuddsvis med en timesats på kr. 250,- pr. 
time mot framlegging av timeliste (eget skjema følger vedtaket). 

4. Rydding skal være utført og timeliste/rapport sendt forvaltningsstyret innen 1. 

November 2010.  

 
 

Sak 64/09  Møteplan 
   
  Fakta 

Forslag til møtedatoer høsten 2009. Møteplan for første halvår 2010 settes opp når 
kommunene har satt opp plan over politiske møter for å unngå møtekollisjoner. 

   
Forslag til vedtak 
Det foreslås at det legges opp til to møter til før nyttår dersom det er behov for det: 

  
Behandling 
Forslag om å flytte møtet i oktober til november p.g.a samkjøring med bestillingsdialogen til 
SNO. Nytt forslag er 12. Eller 13. November. Datoen i desember blir stående inntil videre. 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 

 Torsdag 12.  eller fredag 13. November etter avklaring med SNO. 

 Onsdag 16. desember 
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Sak 65/09  Eventuelt 
   
  Fakta 
   

Forslag til vedtak 
 

Forvaltningsstyrets vedtak 

 

 

 

 

 
Orienteringer 
 
Evaluering åpningsarrangement 
Tilbakemeldinger fra flere hold om et godt og balansert gjennomført arrangement. Kort gjennomgang av 
økonomisk status viste at det var behov for å purre opp noen av aktørene og få dem til å sende regning. 
 
SNO, samarbeid og oppgavefordeling.  
Dialog med SNO angående samarbeid. Vi har kommet godt i gang når det gjelder samarbeid om informasjon 
gjennom arbeidet med brosjyre og verneplakat. Forvaltningsstyret vil se nærmere på ulike løsninger for 
tavler/skiltmaler for oppsetting av verneplakatene, og gi innspill til SNO på dette. Viktig å tenke helhet og felles 
utforming på skilt og tavler innenfor verneområdet. Det ble gjort en foreløpig vurdering av lokalisering av 
verneplakatene ved de viktigste innfartsårene, og konkludert med at disse bør kunne settes opp før 
forvaltningsplanen er på plass. Eventuell skilting fra veg ble også diskutert. Dette bør tas opp gjennom arbeidet 
med forvaltningsplan, hvor også vegmyndighetene trekkes inn i arbeidet.  
 
SNO kan også brukes til å følge opp konkrete saker i felt. 
 
Det ble diskutert mulighet for å bruke noen SNO-kroner på parkering/tilrettelegging ved viktige innfartsårer 
(utenfor vernegrensa). 
 
Møte mellom forvaltning, SNO og  politi 11. September.  
Orientering og innspill til møtet – naturlig fokus på skjæringsfeltet mellom SNO og politiet med håndheving av 
motorferdsel som et viktig tema. 
 
Prosjekt kulturminner.  
Kort orientering om planlagt oppstart i slutten av september. Det er planlagt et møte hvor leder og forvalter 
møter Buskerud Fylkeskommune v/ Jørn Jensen og ser på rammene for prosjektet. 
 
Midlertidig hjemmesideløsning under Rollag kommunes hjemmeside www.rollag.kommune.no  
Det er opprettet en midlertidig informasjonsside under Rollag kommunes hjemmeside, og det er lagt ut 
informasjon om dette som nyhet på Sigdal og Nore og Uvdal sine hjemmesider. Her er det lagt ut link til kart og 
informasjon om verneområdet, verneforskrift og protokoller fra møter i forvaltningsstyret.  
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