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Saker: 
 
Sak 01/2010 Protokoll og referatsaker 
Sak 02/2010 Delegerte saker 
Sak 03/2010 Prosjektplan Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 
Sak 04/2010 Prosjektplan Kulturminneregistreringer i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 
Sak 05/2010 Søknad om hogst, Fjøslia 
Sak 06/2010 Søknad om motortransport, Øytjønn og Bergestulen setersameie 
Sak 07/2010 Eventuelt 
 
 
Orienteringer/diverse: 

 
Hjemmeside status 
Orientering om konklusjon og status etter dialog og nye avklaringer med DN. Utvikling av logo legges på is, 
hjemmeside utvikles som planlagt. Ny framdriftsplan utarbeides. 

 
Grensejusteringer, orientering 
Kort orientering om grensesaker som ligger hos FM. 

 
Naturmangfoldloven, invitasjon til møte 
Orientering om invitasjon til møte. Forvalter deltar på møte i Kongsberg 24.03. 

 
USS landsmøte 
Ingen representasjon fra forvaltningsmyndigheten på USS landsmøte i år.  Begrunnelsen for dette er at en vil 
unngå rolleblanding. Ordførerne deltar evt. som ordførere, ikke forvaltningsmyndighet. 

 
Praksis møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste 
Kort gjennomgang av praksis for utbetaling av godtgjørelse etter statens satser. Viktig at ordførerne samordner 
sin praksis. 

 
Revisjon av Turkart Sigdal-Rollag 
Henvendelse fra Ugland IT Group til ordførerne ang. revisjon av turkart. Dette bør ses i sammenheng med sti- 
og løypeplaner i og utenfor reservatet, og burde derfor avventes til forvaltningsplanen foreligger. Ordførerne 
samordner tilbakemelding. 
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Sak 01/10 Protokoll og referatsaker 

 R1/2010 2009/1551  Rapport på tilskudd for 2008 og 2009, Trillemarka-Rollagsfjell 
R2/2010   Resultat bestillingsdialogen 2010 
 
Vedtak 
Protokoll fra møtet 27.11.09 godkjennes. Referatsaker tas til etterretning. 

 
 
Sak 02/10 Delegerte saker 
   

D01/2009 09/1471 11.12.09 Svar på søknad om motorferdsel – N. Kongsjorden 
 D02/2009 09/1515 15.12.09 Svar på søknad om bruk av snøscooter – T. Fulsaas 

D03/2009 09/1467 15.12.09 Svar på søknad om motorferdsel – J. Kristensen 
D04/2009 09/1469 15.12.09 Svar på søknad om motorferdsel – N Lid 
D05/2009 09/1468 15.12.09 Svar på søknad om motorferdsel – M. Traaen 
D06/2009 09/1491 15.12.09 Svar på søknad om bruk av snøscooter – P. Torsrud 
D07/2009 09/1492 16.12.09 Svar på søknad om bruk av snøscooter – H. Buen 
D08/2009 09/1535 16.12.09 Svar på søknad om bruk av snøscooter – G. Båsen 
D09/2009 09/1466 16.12.09 Svar på søknad om bruk av snøscooter – A. Teksle 
D10/2009 09/1470 16.12.09 Svar på søknad om bruk av snøscooter – O. Traaen 
D11/2009 09/1516 16.12.09 Svar på søknad om bruk av snøscooter – Å. Traaen 
D12/2009 09/1452 21.12.09 Svar på søknad om bruk av snøscooter – H. Grønhovd 
D13/2009 09/1453 21.12.09 Svar på søknad om bruk av snøscooter – K.A. Grønhovd 
D14/2009 09/1451 21.12.09 Svar på søknad om bruk av snøscooter – O. Green 
D15/2009 09/1454 21.12.09 Svar på søknad om bruk av snøscooter – A. Hagavold 
D16/2009 09/1459 21.12.09 Svar på søknad om bruk av snøscooter – O. Rugland 
 
D01/2010 09/1573 05.01.10 Svar på søknad om motorferdsel – R. Wickholm 
D02/2010 09/1462 20.01.10 Svar på søknad om motorferdsel – R. og P. Tveiten 
D03/2010 09/1579 28.01.10 Svar på søknad om bruk av snøscooter – M. Aarvelta 
D04/2010 09/1577 29.01.10 Svar på søknad om motorferdsel – R&V Skytterlag 
D05/2010 09/1446 04.02.10 Tillatelse til motorferdsel i TR – G. Aalien 
D06/2010 09/1456 04.02.10 Tillatelse til motorferdsel i TR – I. Kvarme 
D07/2010 09/1447 04.02.10 Svar på søknad om motorferdsel – M.H. Ulberg 
D08/2010 09/1449 05.02.10 Tillatelse til motorferdsel i TR – K. Fossen 
D09/2010 09/1450 05.02.10 Tillatelse til motorferdsel i TR – E. Frøvold 
D10/2010 09/1464 09.02.10 Tillatelse til motorferdsel i TR – H.K. Aalien 
D11/2010 09/1463 09.02.10 Tillatelse til motorferdsel i TR – T. Ødegård 
D12/2010 09/1448 10.02.10 Tillatelse til motorferdsel i TR – A. Bjørnsrud 
D13/2010 09/1457 10.02.10 Tillatelse til motorferdsel i TR – G.A. Sandli Messel 
D14/2010 09/1460 10.02.10 Tillatelse til motorferdsel i TR – O. Tonby 
 

 
Vedtak 
Ingen merknader. Delegerte saker tas til etterretning.  

 

 
 
 
Sak 03/10  Prosjektplan Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat   
   

Fakta 
Prosjektplan for Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell legges fram for godkjenning i 
forvaltningsstyret. Prosjektleder presenterer planen i møtet.  

 
  Vedlegg 

• Prosjektplan    
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Vurderinger 

    
Forslag til vedtak 
  
Behandling 
Det ble presisert i møtet at formuleringen under overskriftene ”Rammer” og ”Kostnader” 
endres til ”……kr. 1.000.000 + mva inkl. kostnader til trykking av plan, utgifter til lokalleie, 
utsending av brev og lignende.” 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Prosjektplan Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat godkjennes med de 
justeringer som framkom i møtet.  
 
Ny tekst under overskriftene ”Rammer” og ”Kostnader” blir derfor  ”……kr. 1.000.000 + mva 
inkl. kostnader til trykking av plan, utgifter til lokalleie, utsending av brev og lignende.” 
 

   
 
Sak 04/10  Prosjektplan Kulturminneregistreringer i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 

  
  Fakta 

Prosjektplan for Registrering av kulturminner i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat legges 
fram for godkjenning i forvaltningsstyret. Prosjektleder presenterer planen i møtet.  

 
  Vedlegg 

• Prosjektplan 
  

  Vurderinger 
 
Forslag til vedtak 
 
Behandling 
Prosjektplanen mangler vedlegg som viser framdriftsplan og budsjett. Forvaltningsstyret ber 
om at dette legges fram for godkjenning i neste møte.  

  
Forvaltningsstyrets vedtak 
Prosjektplan Kulturminneregistreringer i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat godkjennes. 
Framdriftsplan og budsjett legges fram for godkjenning i forvaltningsstyret. 
 
 
 

Sak 05/10  Søknad om hogst, Fjøslia  
   
  Fakta  

Anne Mariel Siv Kvaale søker på vegne av sameiet Fjøslia om tillatelse til felling av trær på 
Øvre Fjøslias gamle innmark. Fjøslia er et gammelt gårdbruk der arealene ble holdt i hevd 
fram til siste verdenskrig. Etter dette har tun og innmark grodd igjen. Søker viser til at lange, 
smale graner skygger for utsikt og sol til husene, og enkelte trær står i fare for å velte over 
grisehus og stabbur. Dagens brukere av Fjøslia er inneforstått med at setervoller som har 
grodd igjen har en særegen verdi i verneområdet, og ønsker derfor kun å ta ut et fåtall trær 
manuelt og på en så skånsom måte som mulig – primært på vinterføre/telet jord. 
 
Rollag kommune ga etter befaring i 2007 tillatelse til at mesteparten av grantrærne innenfor 
merket område kunne tas ut, men at gamle osp og seljer skulle stå igjen. Arbeidet ble utsatt, 
og i mellomtiden er området vernet. Eierne søker derfor på nytt om hogst.  
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Vurderinger 
Verneforskriftens § 4 punkt 13 åpner for tillatelse til rydding og stell av eksisterende 
setervoller som er listet opp og avgrenset på kart i forvaltningsplan, samt rydding og stell av 
inntil 3 daa hyttetomt.  

 
I sak 34/2009 vedtok forvaltningsstyret generelle rammer for vurdering av søknader om 
skjøtsel av setervoller og stier. Det ble her lagt opp til en midlertidig praksis der søknader om 
skjøtselstiltak behandles etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen (§ 7 i 
verneforskriften) til godkjent forvaltningsplan foreligger. Denne løsningen gjelder kun 
eksisterende stier og setervoller som er holdt i hevd.   
 
Fjøslia er, jfr. registreringer utført i forbindelse med verneplanarbeidet, et spesielt verdifullt 
område med tanke på kjerneområder og biologiske verdier. Det ble i denne prosessen 
registrert flere rødlistearter i tilknytning til den gamle innmarka, og området er ut fra dette 
vurdert å inneha nasjonal verdi. Rødlistearter knyttet til setervoller og gammel innmark 
krever, i motsetning til rødlistearter i gammelskogen, aktiv skjøtsel for å sikre artenes 
overlevelse over tid. Gjennom arbeidet med forvaltningsplan skal det utarbeides en plan for 
skjøtsel av setervoller basert på dokumentasjon av naturkvalitetene. 

 
Søker viser til at tunet er sterkt preget av gjengroing, og at noen av trærne står i fare for å 
ødelegge hus. Med bakgrunn i verneverdier er det ikke ønskelig å tillate rydding av tunet på 
Øvre Fjøslia før godkjent forvaltningsplan og skjøtselsplan foreligger. Problematikken knyttet 
til potensiell skade på hus anses likevel som en spesiell situasjon som ikke fanges opp av 
verneforskriften.  
 
Tiltaket må derfor vurderes etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen, § 48 i 
Naturmangfoldloven, som fra og med 01.07.2009 overstyrer og erstatter § 7 i 
verneforskriften. Etter denne hjemmel er det strenge krav til dokumentasjon og vurderinger i 
forhold til verneformål for å gi dispensasjon fra gjeldende verneforskrift, og det er i dette 
tilfellet behov for en avklaring mellom biologiske verneverdier og hensynet til kulturhistorie 
og bygninger.  
 
Gamle seterhus og bygninger er en del av kulturhistorien som har preget området gjennom 
århundrer selv om hensynet til disse ikke er direkte nedfelt i verneformålet. For å avhjelpe en 
evt. akutt situasjon med fare for skade på hus, ser en det derfor som aktuelt å gi tillatelse til 
felling av enkelttrær under forutsetning av at tiltaket ikke er i strid med verneformålet.  

 
Forslag til vedtak 
Verneforskriften har ingen hjemmel som gir åpning for rydding av setervoller eller gammel 
innmark før det er utarbeidet forvaltningsplan for området. Rydding av tunet slik det er 
beskrevet i søknaden må derfor avslås. Tiltaket kan vurderes på nytt når godkjent 
forvaltningsplan og evt. skjøtselsplan foreligger.  
 
Potensiell skade på bygninger anses likevel som en spesiell situasjon som ikke fanges opp av 
verneforskriften. Forvaltningsmyndigheten gir derfor tillatelse etter § 48 i 
naturmangfoldloven til uttak av enkelttrær som står i direkte fare for å falle over husene 
under forutsetning av at dette ikke er i strid med verneformålet. Det forutsettes befaring 
mellom forvaltningsmyndigheten og søker før tiltaket iverksettes, og aktuelle trær skal 
merkes.  Forvaltningsmyndigheten tar kontakt for avtale om befaring. 

 
Behandling 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Verneforskriften har ingen hjemmel som gir åpning for rydding av setervoller eller gammel 
innmark før det er utarbeidet forvaltningsplan for området. Rydding av tunet slik det er 
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beskrevet i søknaden må derfor avslås. Tiltaket kan vurderes på nytt når godkjent 
forvaltningsplan og evt. skjøtselsplan foreligger.  
 
Potensiell skade på bygninger anses likevel som en spesiell situasjon som ikke fanges opp av 
verneforskriften. Forvaltningsmyndigheten gir derfor tillatelse etter § 48 i 
naturmangfoldloven til uttak av enkelttrær som står i direkte fare for å falle over husene 
under forutsetning av at dette ikke er i strid med verneformålet. Det forutsettes befaring 
mellom forvaltningsmyndigheten og søker før tiltaket iverksettes, og aktuelle trær skal 
merkes.  Forvaltningsmyndigheten tar kontakt for avtale om befaring. 

 
 
 
Sak 06/10  Søknad om motortransport, Øytjønn og Bergestulen setersameie 
  
  Fakta 

Øytjønn og Bergestulen sameie v/ Johan Solberg søker om dispensasjon etter § 5 punkt 12 d i 
verneforskriften for transport med snøscooter fra Trugegrana til Øytjønn. Formålet med 
transporten er frakt av ny peis og bygningsmaterialer til setra. Det søkes om 2 transportturer 
innen utgangen av april 2010, evt. en ekstra tur i tillegg for å tråkke spor før transporten kan 
finne sted. Kart med inntegnet trasé følger søknaden. 
 
Jfr. § 5 i verneforskriften (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser), kan 
forvaltningsmyndigheten etter søknad gi dispensasjon til spesielle formål. Punkt 12 d i disse 
bestemmelsene omfatter mulighet til å gi dispensasjon for nødvendig motorferdsel i 
forbindelse med transport av varer, materialer, utstyr og ved til hytter og setre.  

 
  Vurderinger 
  Saken legges fram uten innstilling p.g.a. inhabilitet. 
   

Forslag til vedtak 
 
Forvaltningsstyrets vedtak 
Det innvilges 2 transportturer innen utgangen av april 2010, samt en ekstratur i tillegg for å 
tråkke opp spor før transporten kan finne sted. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i 
verneforskriftens § 5 punkt 12 d. Forvalter Hege Jaren fratrådte i saken p.g.a. inhabilitet. 
 

 
Sak 07/10  Eventuelt 
    

Møtedatoer 
  Følgende møtedatoer ble vedtatt (fram til ferien): 
  Onsdag 12. Mai 2010 i Sigdal 
  Tirsdag 22. Juni 2010 i Rollag  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


