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PROTOKOLL  
 
Utvalg:  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat 
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Til stede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Tore Kravik, Gunnar Båsen, Dag Lislien. 
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Eldfrid Engen fra Fylkesmannen i Buskerud deltok i første del av møtet. 
 
 
 
Rollag, 15.04.10 
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Sekretær 
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Sak 10/2010 Prosjekt kulturminner – budsjett og framdrift 
Sak 11/2010 Eventuelt 
 
 
 
Orienteringer/diverse: 

 
Grensesaker – gjennomgang av saker som ligger hos FM v/ Eldfrid Engen  
 
Forvaltningsstyret har inngått avtale med FM om at FM følger opp grensemerking av TR naturreservat i forhold til 
Jordskifteretten i samarbeid med forvaltningen. Saken er startet, og Jordskifteretten merket sommeren 2009 en 
stor del av grensa i Sigdal. 
 
Jordskifterettens oppgave er å merke vernegrensa i henhold til vedtatt vernekart. Jordskifteretten kan utføre 
mindre justeringer (noen få meter) der dette er naturlig uten kontakt med FM. FM har i tillegg gitt klarsignal for 
små justeringer der det er hensiktsmessig for forvaltningen (f.eks. når grensa går over ei hytte eller hyttetomt).  
 
Dersom forvaltningsmyndigheten ønsker større endringer, må dette fremmes som forslag om grenseendring for 
DN. Slike endringer kan være hvis:  

• det er inngrep/aktivitet innenfor som ikke var kjent i planfasen og som er lite forenlig med vern 

• man kan regne med uforholdsmessig store erstatningsutbetalinger på små arealer uten stor verneverdi 

• endringen vil være positiv for verneverdiene 
 
Jordskifteretten har tatt opp noen problemstillinger med FM som ble gjennomgått i møtet (kart vedlagt): 
 

1. Reguleringsplan hytter mellom Vardefjell og Venlifjell. Reguleringsplan der vernegrensa går litt innenfor 
areal som i planen er regulert som LNF område. Påstand om at en tomt er berørt, men FM finner den 
ikke. FM vil derfor holde på fastsatt grense med mindre det kan påvises feil. Forvaltningsstyret: anbefaler 
at FM kontakter grunneier på nytt, og at det foretas befaring for å avklare forholdene. 
 

2. Eksisterende hytte ved Sauesetra. Hytta ligger midt på grensa. Grensa er justert slik at hyttetomta 
kommer utenfor. Forvaltningsstyret: Ingen merknad. 
 

3. Skjærslia. To hyttetomter var stukket innenfor vernegrensa. I 2007 ble tomtene vedtatt flyttet lenger vest 
p.g.a. uheldig plassering (myrlendt). Tomtene havnet da lenger inne i det som den gang var 
vurderingsområde for reservatet, og som senere ble vernet. Det har vært dialog ang. dette mellom FM 
og Sigdal kommune, og FM gikk inn for at vernegrensa kunne flyttes slik at de opprinnelige tomtene ble 
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liggende utenfor, men at de nye tomtene som i sin helhet var plassert inne i reservatet måtte flyttes. På 
dette tidspkt ble saken sett på som feil håndtering etter PBL. Kommunen svarte med forslag til 
kompromiss der de ville beholde tomtene og avgi tilsvarende areal på annet hold. Saken har nå løst seg 
i og med at kommunen har trukket tomtene ut av verneområdet. Forvaltningsstyret: Ingen merknad. 

 
4. Reguleringsplan hytter. Vernet berører areal regulert som LNF område. Liten del av tomt ligger innenfor. 

Grensa beholdes, men justeres slik at tomta blir liggende utenfor. Forvaltningsstyret: Ingen merknad. 
 

5. Reguleringsplan hytter, Grunntjern. Vernet berører kun areal regulert som LNF-område. Vedtatt grense 
beholdes. Forvaltningsstyret: Ingen merknad. 

 
6. Skogsbilveg ved Skår mot Skårheimseter. Veien må brukes som driftsveg til bakenforliggende skog, og 

en sving på vegen har havnet innenfor vernegrensa. Grensa justeres slik at svingen blir liggende utenfor. 
Forvaltningsstyret: Ingen merknad. 

 
7. Traktorveg Åsan. Ønske om at grensa flyttes ca. 20 m. slik at traktorveg, smie og areal med mulighet for 

masseuttak tas ut. Denne delen av reservatet har fått høy verdi i den biologiske registreringen (nasjonalt 
verdifullt). FM går inn for at vedtatt grense beholdes. Forvaltningsstyret: Anbefaler at FM kontakter 
grunneier for befaring og evt. DN angående hvor store endringer som evt kan gjøres, og at det ses på 
mulighet for å etterkomme ønsket om flytting av grensa dersom dette er forsvarlig i forhold til 
verneverdiene. Begrunnelsen for dette er å unngå byråkrati og enkeltdispensasjoner for bruk av 
traktorveg. Det presiseres at en evt. endring begrunnes i bruken av vegen og ikke mulig masseuttak. 

 
8. Juvsrønningen. Ønske om å ta ut hogstflate og yngre skog nær husene. Denne delen av reservatet har 

fått høy verdi i den biologiske registreringen (nasjonalt verdifullt). Vedtatt grense beholdes. 
Forvaltningsstyret: Ingen merknad. 

 
9. Storvatnet. To hyttetomter kommer delvis innenfor vedtatt grense. Det er i erstatningsskjønnet sagt at 

disse tomtene skal ligge utenfor reservatet. Grensa er justert i forhold til dette slik at tomtene kommer 
utenfor. Forvaltningsstyret: Ingen merknad. 
 

 
Ny sti til madonnastatuen  
Innspill (søknad) fra Styret for Trillemarka/Kommunens Skoger om at forvaltningsmyndigheten rydder og merker 
alternativ adkomst/sti fra Grønhovdsroa til Madonnastatuen. Forvaltningsstyret har ikke hjemmel for å rydde eller 
merke nye stier før godkjent forvaltningsplan med sti- og løypeplan foreligger, og ønsker ikke å dispensere fra 
disse bestemmelsene. Dette fordi stier og løyper i området skal vurderes i sin helhet i forhold til verneverdier og 
verneformål. Søknaden tas med som innspill til arbeidet med forvaltningsplan. Forvalter orienterer 
initiativtaker/søker om dette. 
 
Tur til DN 
Fortsatt ønske om tur til DN, men forslag om å avvente dette til seinhøsten når vi har kommet godt i gang med 
arbeidet med forvaltningsplanen. Vi bør være klare på hvilke temaer vi ønsker å ta opp i dette møtet. Foreløpige 
innspill til temaer er DN’s forventninger til lokal forvaltning, elementer/avklaringer i forhold til arbeidet med 
forvaltningsplan, klagesaksbehandling, grensejusteringer og romslighet/smidighet i forvaltningen.  
 
Oppstartmøter forvaltningsplan 
Kort gjennomgang av detaljer i forbindelse med åpne møter om arbeidet med forvaltningsplan. De av 
forvaltningsstyret som har anledning til det møter på disse to innledende møtene i tillegg til forvalter og 
prosjektleder.  
 
Hytteguiden 
Forvalter er bedt om å utarbeide artikkel om TR til Hytteguiden i Sigdal. Informasjonen skal ha generell, 
beskrivende karakter i tillegg til bilder.  
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Sak 08/10 Protokoll og referatsaker 

 Ingen referatsaker 
 
Vedtak 
Protokoll fra møtet 09.03.10 godkjennes.  

 
 
Sak 09/10 Delegerte saker 
   

D15/2010 10/157 08.03.10  Tillatelse til motorferdsel i TR – T. F. Thoresen 
D16/2010 09/1455 08.03.10  Tillatelse til motorferdsel i TR – T. Hagen 
D17/2010 09/1470 15.03.10  Nytt vedtak etter klage, motorferdsel – O. Traaen 
D18/2010 09/1466 15.03.10  Nytt vedtak etter klage, motorferdsel – A. Teksle 
D19/2010 10/211 25.03.10  Tillatelse tilmotorferdsel i TR – P. Green 
D20/2010 10/212 25.03.10  Tillatelse til motortransport i TR – A. M. Strand 
 
 
Vedtak 
Ingen merknader. Delegerte saker tas til etterretning.  

 
 
 
Sak 10/10  Budsjett og framdriftsplan Prosjekt kulturminner   
   

Fakta 
Vi har fått tilbakemelding fra SNO om at vårt forslag om å omdisponere midler mottatt i 2009 
som var øremerket brosjyre/kart er godkjent. Vi ba om at mottatte midler i sin helhet kunne 
benyttes i kulturminneprosjektet. De økonomiske rammene for kulturminneprosjektet er derfor 
utvidet fra opprinnelige kr. 350.000,- til kr. 500.000,-  

  
Økte rammer gir nye muligheter i prosjektet, og dette bør unyttes på best mulig måte for å få et 
så godt resultat som mulig.  
 
Det er inngått avtale med Sigdal kommune om frikjøp av prosjektleder i 20 % stilling over 2 år. 
Prosjektleder har i perioden januar-mars 2010 hatt bistand av prosjektmedarbeider gjennom 
avtale med NAV, og dette samarbeidet fungerer godt ved at de to har en god dialog og utfyller 
hverandre faglig. Vi har fått tilbud fra NAV om refusjon av 50 % lønnsmidler første 
halvår dersom denne ordningen kan forlenges slik at prosjektmedarbeider kan fortsette i 20 % 
stilling gjennom hele prosjektperioden. 
 
Prosjektleder har satt opp en framdriftsplan for prosjektet i 2010. Denne er vedlagt. 

  
  
 
Vurderinger 
 
Budsjett 
Med bakgrunn i økte økonomiske rammer foreslås at det at ordningen med prosjektmedarbeider 
i samarbeid med NAV fortsetter gjennom hele prosjektperioden etter følgende budsjett: 

 
Prosjektleder i 20 % stilling inkl. kontorutgifter og kontorleie   kr. 300 000,- 
Prosjektmedarbeider i 20 % stilling      kr. 100 000,-  
Møtegodtgjøring og reiseutgifter      kr.   50 000,- 
Diverse utgifter (evt. innleid hjelp til feltbistand m.m.)    kr.   50 000,- 
  
Prosjektgruppa godtgjøres med kr. 500,- pr. møte. Reisegodtgjøring etter statens satser gjelder 
både prosjektleder, prosjektmedarbeider og medlemmer i prosjektgruppe. 
 
Framdriftsplan  
Vedlagte framdriftsplan for 2010 skisserer arbeidet med fokus på fløtningsminner og 
kulturminner i tilknytning til seterbruk. Det er lagt opp til registrering av dammer og 
fløtningshistorie før ferien og setre på ettersommeren/høsten. Etter feltsesongen blir det fokus 
på intervjuer, bildemateriale og bearbeiding av data før det legges fram en årsrapport for 
arbeidet i desember. Denne rapporten bør også inneholde framdriftsplan for 2011. 

 



TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT 

FORVALTNINGSSTYRET 

 
 
  Vedlegg 

• Framdriftsplan for prosjekt kulturminner og kulturhistorie 2010 
 

   
Forslag til vedtak 
Forslag til framdriftsplan godkjennes slik den er lagt fram. Framdriftsplan for 2011 legges fram 
for styret i desember sammen med årsrapport for 2010.  
 
Revidert budsjett for prosjekt kulturminner og kulturhistorie godkjennes. Dette innebærer 
følgende økonomiske rammer for prosjektet: 
 
Prosjektleder i 20 % stilling inkl. kontorutgifter og kontorleie   kr. 300 000,- 
Prosjektmedarbeider i 20 % stilling      kr. 100 000,-  
Møtegodtgjøring og reiseutgifter      kr.   50 000,- 
Diverse utgifter (evt. innleid hjelp til feltbistand m.m.)    kr.   50 000,- 
  
Prosjektgruppa godtgjøres med kr. 500,- pr. møte. Reisegodtgjøring etter statens satser gjelder 
både prosjektleder, prosjektmedarbeider og medlemmer i prosjektgruppe. 
 
  
Forvaltningsstyrets vedtak 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 
Sak 11/10  Eventuelt 

Ingen saker  
 

   


